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ส�วนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปAนหน0าท่ีท่ีสําคัญอย-างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาของ
ท0องถ่ิน   องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์จึงจําเปAนท่ีจะต0องกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
โดยกําหนดให0มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์   มี
หน0าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลพร0อมเสนอ
ความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต-อผู0บริหารท0องถ่ินสภาท0องถ่ิน  องค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบโดยท่ัว
กัน 

ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินพ.ศ. 
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
***ความหมายของการติดตามและประเมินผล*** 

เปAนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปAนการประเมินท้ัง
แผนงาน  นโยบายขององค*กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค*กรว-าแผนยุทศาสตร*และแนวทาง
ท่ีถูกกําหนดไว0ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค*จริงหรือไม-  สนองตอบต-อความต0องการของ
ประชาชนหรือผู0ท่ีมีส-วนได0เสียทุกฝQายหรือไม-  การติดตามและประเมินผลนี้ไม-ใช-การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต-เปAนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให0ทราบว-าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต0องและเปAนไปตามวัตถุประสงค*มากน0อย
เพียงไร  เปAนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป� ว-าเปAนไปตามความต0องการ
ของประชาชนในท0องถ่ินหรือไม-  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว0ในรูปของการวางแผนแบบมีส-วนร-วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท0องถ่ินได0ดําเนินการตามเปRาหมายท่ีกําหนดไว0หรือไม-  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคล0องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของท0องถ่ินหรือไม-  การติดตามและประเมินผลเปAนการ
วัดระดับความสําเร็จหรือล0มเหลวของยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป�  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล0อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินป\จจัยนําเข0าหรือทรัพยากรท่ีใช0โครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ*นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได0รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช-วยทําให0
ผู0บริหารท0องถ่ินนําไปเปAนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป�  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช0เปAนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม-
กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว-าไม-เกิดความคุ0มค-าต-อประชาชนหรือประชาชนไม-พึงพอใจ  ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท0องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค*กรภาคประชาสังคมหรือองค*กรทางสังคม  องค*กรเอกชน  หน-วยงานราชการท่ีมีหน0าท่ี
กํากับดูแลหน-วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู0รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 



 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปAนเครื่องมือท่ีจําเปAนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู-  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให0ข0อมูล
ปRอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ป\ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู-  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
ให0ลุล-วง  ค-าใช0จ-ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว-าท่ีกําหนดไว0  กลุ-มเปRาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม-ได0รับ
ประโยชน*หรือได0รับน0อยกว-าท่ีควรจะเปAน  เกิดป\ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแย0งในการปฏิบัติงานภายในหน-วยงานหรือระหว-างหน-วยงาน  กลุ-มเปRาหมายท่ีได0รับ
ประโยชน*จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว-างท่ีกําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล0ว ซ่ึงการประเมินผลเปAนสิ่งจําเปAนเช-นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปAนการบ-งชี้ว-าแผนงานท่ีกําหนดไว0ได0มีการปฏิบัติหรือไม-  อย-างไร  อันเปAน
ตัวชี้วัดว-าแผนงานท่ีได0ดําเนินการไปแล0วนั้นให0ผลเปAนอย-างไร  นําไปสู-ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว0
หรือไม-  ซ่ึงผลท่ีได0จากการติดตามและประเมินผลถือว-าเปAนข0อมูลย0อนกลับท่ีสามารถนําไปใช0ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ินต-อไป  

 

การติดตามและการประเมินผลถือได0ว-าเปAนเครื่องมือท่ีจําเปAนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยู-โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือให0ข0อมูลปRอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ป\ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู-และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม-มีระบบติดตามของโครงการแล0ว ย-อมส-งผลให0เกิดความล-าช0าในการ
ดําเนินงานให0ลุล-วง ค-าใช0จ-ายโครงการสูงเกินกว-าท่ีกําหนดไว0 กลุ-มเปRาหมายหลักของโครงการไม-ได0รับประโยชน*
หรือได0รับน0อยกว-าท่ีควรจะเปAน เกิดป\ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย0งในการปฏิบัติงานภายในหน-วยงานหรือระหว-างหน-วยงานกับกลุ-มเปRาหมายท่ีได0รับประโยชน*จาก
โครงการ 
ในทางตรงกันข0ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล0ว จะก-อให0เกิดประสิทธิภาพในการใช0ต0นทุน (cost-
effective) ดําเนินงานด0านต-างๆ  เปAนการให0ข0อมูลปRอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปRาหมายของโครงการต-างๆ  
การระบุป\ญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก0ป\ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข0าถึง
โครงการของกลุ-มเปRาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส-วนต-างๆ ในโครงการ และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส-วนใหญ-แล0วผู0บริหารโครงการมักจะไม-ให0ความสําคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว-าเปAนสิ่งท่ีต0องใช0เทคนิคเชิงวิชาการค-อนข0างสูง จึงปล-อยให0เปAนหน0าท่ีของหน-วยงาน
ระดับสูงกว-าเปAนผู0ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค-าใช0จ-ายสูง และก-อให0เกิดความยุ-งยากซับซ0อนในทางปฏิบัติ 
อย-างไรก็ตามในความเปAนจริงแล0วข้ึนอยู-กับความจําเปAนและทรัพยากรท่ีมีอยู-ในแต-ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได0ว-าการวางระบบติดตามไม-จําเปAนท่ีจะต0องแบกรับภาระต0นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ0อนแต-อย-างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน0าท่ีจัดทํารายงานการ
ติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช0วิธีติดตามท่ีก-อให0เกิดประสิทธิภาพในการใช0ต0นทุนสูงสุดใน
ส-วนของ “การประเมินผล” นั้น เปAนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปAนสําหรับการดําเนินการเช-นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี
ได0จากการประเมินจะใช0ในการปรับปรุง แก0ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู-กับ
วัตถุประสงค*ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปAนสิ่งท่ีจะบ-งชี้ว-าแผนงานท่ีกําหนดไว0ได0มีการปฏิบัติ

๑.๑  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  



หรือไม- อย-างไร อันเปAนตัวชี้วัดว-าแผนหรือโครงการท่ีได0ดําเนินการไปแล0วนั้นให0ผลเปAนอย-างไร นําไปสู-
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว0หรือไม- อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปAนการตรวจสอบดูว-ามีความ
สอดคล0องกับการใช0ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได0จากการติดตามและประเมินผลถือเปAนข0อมูล
ย0อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต-อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เปAนกระบวนการตัดสินคุณค-าและการตัดสินใจอย-างมีหลักเกณฑ*โดยใช0ข0อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล0วการติดตามและประเมินผลจึงเปAนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค*กรปกครองส-วน
ท0องถ่ินเพ่ือให0เกิดความโปร-งใส เปAนเข็มทิศท่ีจะชี้ได0ว-าการพัฒนาท0องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต-อ
หรือยุติโครงการต-างๆ  เปAนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร0างระบอบประชาธิปไตยในท0องถ่ิน  เพราะว-าการ
ดําเนินการใดๆ  ของหน-วยงานหรือองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  เม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว0แล0ว
และท่ีได0จัดทําเปAนงบประมาณรายจ-ายได0รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน-วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท0องถ่ิน  
ประชาชนในท0องถ่ินล0วนเปAนกระบวนการมีส-วนร-วมเพ่ือให0เกิดความโปร-งใส  เปAนกระบวนการท่ีบอกถึงการ
บรรลุเปRาหมายขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปAนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิด
จากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปด0วย แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  

จากเหตุผลดังกล-าว  องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์   จึงต0องการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว-างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข0อ 
๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข0อ ๑๓ และ  ข0อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  จะต0อง
ดําเนินการ   
 (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหาร
ท0องถ่ิน เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  พร0อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบในท่ีเปkดเผยภายในสิบห0าวันนับแต-วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปkดประกาศไว0เปAนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-าง
น0อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป�   
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช0ให0เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ-างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต0องการของผุ0ให0การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก0ไขป\ญหาของท0องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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ข้ันตอนท่ี ๑   

แต- ง ต้ั งคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาท0อง ถ่ิน  ตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข0อ ๒๘  ดังนี้   

ให0ผู0บริหารท0องถ่ินแต-งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน 
ประกอบด0วย  

๑)  สมาชิกสภาท0องถ่ินท่ีสภาท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู0แทนประชาคมท0องถ่ินท่ีประชาคมท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู0แทนหน-วยงานท่ีเก่ียวข0องท่ีผู0บริหารท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน0าส-วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู0ทรงคุณวุฒิท่ีผู0บริหารท0องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให0คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน0าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหน0าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข0อ ๒๘ ให0มีวาระอยู-ในตําแหน-งคราวละสองป�และอาจได0รับการคัดเลือกอีกได0   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข0อ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข0อ ๒๙ (๒)   

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได0

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน  เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนใน
ท0องถ่ินทราบในท่ีเปkดเผยภายในสิบห0าวันนับแต-วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปkดประกาศ
ไว0เปAนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน0อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข0อ ๑๓ (๓)   
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ข้ันตอนท่ี ๕    
ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต-อสภาท0องถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาท0องถ่ิน  พร0อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถ่ินทราบ  ในท่ี
เปkดเผยภายในสิบห0าวันนับแต-วันท่ีผู0บริหารท0องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล-าว  และต0องปkด
ประกาศโดยเปkดเผยไม-น0อยกว-าสามสิบวัน  โดยอย-างน0อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป�  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วน
ท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข0อ ๑๔ (๕)   
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ผู#บริหารท#องถิ่น 
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สภาท#องถิ่น 
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ผู#บริหารท#องถิ่น 

1 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท#องถิ่น 

���ก����ก��	
�	���������
���
������������������������
������
������������ ����!
����"�� ���	$"��
�����������!��%"����&����ก�$�"
��	���������ก��'"���(������"��'�$
����ก"$�!��!
�"�� 

	
�	���������
��� 	�)�*��!���ก	/�!����/������� 
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คณะกรรมการ
พัฒนาท#องถิ่น 
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ผู#บริหารท#องถิ่น 
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  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เปAนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ*หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ใช0ในการเก็บข0อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช0เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ินได0คิด
สร0างไว0เพ่ือใช0ในการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงการกําหนดเครื่องมือท่ีใช0ในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ประกอบด0วย แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  แผน
ดําเนินงาน  ข0อบัญญัติงบประมาณรายจ-าย  เอกสารการเบิกจ-ายของโครงการต-างๆ  การสัมภาษณ* การสังเกต 
การสํารวจ และเอกสารอ่ืนๆ  เปAนต0น 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๒ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู�มือกรมการปกครองส�วนท&องถิ่น) 



แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร7ขององค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปAนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินได0ประกาศใช0แผน
ยุทธศาสตร*แล0ว 
 
ช่ือองค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ดําเนินงาน 

ไม8มี 
การ

ดําเนินงาน 
ส8วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย-างต-อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน �  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ินและประชาคมท0องถ่ินพิจารณาร-างแผน 
    ยุทธศาสตร*การพัฒนา 

�  

ส8วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท#องถ่ิน   
1. มีการรวบรวมข0อมูลและป\ญหาสําคัญของท0องถ่ินมาจัดทําฐานข0อมูล �  
2. มีการเปkดโอกาสให0ประชาชนเข0ามามีส-วนร-วมในการจัดทําแผน �  
3. มีการวิเคราะห*ศักยภาพของท0องถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท0องถ่ิน 

�  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท0องถ่ินท่ีสอดคล0อง 
    กับศักยภาพของท0องถ่ิน 

�  

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน*และภารกิจหลักการพัฒนาท0องถ่ินท่ีสอดคล0อง 
    กับยุทธศาสตร*จังหวัด 

�  

6. มีการกําหนดจุดมุ-งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
7. มีการกําหนดเปRาหมายการพัฒนาท0องถ่ิน �  
8. มีการกําหนดยุทธศาสตร*การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
9. มีการกําหนดยุทธศาสตร*ท่ีสอดคล0องกับยุทธศาสตร*ของจังหวัด �  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช0แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา �  
11. มีการจัดทําบัญชีกลุ-มโครงการในแผนยุทธศาสตร* �  
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร* �  
 
 

 

 

 



แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ส�วนท่ี 1  ข
อมูลท่ัวไป 
1.  องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองโพธิ์   อําเภอห
วยราช  จังหวัดบุรีรัมย) 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 
      �   ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)    �  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
      �   ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  �  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท
องถ่ินส่ีป/0 (พ.ศ.2561-2564) 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป4 (พ.ศ.2561-2564) 
 

��������	
 
2561 2562 2563 2564 

������ ���	���� ������ ���	���� ������ ���	���� ������ ���	���� 

1.ก�����������
.%��!�����/)�0�� 

93 282,400,000.00 44 47,097,000.00 33 22,580,000.00 40 48,322,000.00 

2.ก�����������
���:0ก
; 

11 220,000.00 9 190,000.00 11 220,000.00 9 190,000.00 

3.ก�������%<= ��
��"
	   

70 17,910,000.00 63 17,350,000.00 67 17,730,000.00 63 17,350,000.00 

4.!$��!�
�ก����<��ก:?
������ก�@�����	

��!
��"����� 

11 1,100,000.00 10 1,070,000.00 11 1,100,000.00 10 1,070,000.00 

5.!$��!�
�ก����
���
ก
;ก��������/������ 

21 2,805,000.00 15 1,905,000.00 17 2,405,000.00 15 1,905,000.00 

	�� 206 304,435,000.00 141 67,612,000.00 139 44,035,000.00 137 68,837,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป� 2561 รอบท่ี 1 ระหว-างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 
 

ยุทธ 
ศาสตร7 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ8าย 100% 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จํา 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาด0าน
โครงสร0างพื้นฐาน 

93 282,400,000.
00 

33 3,989,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด0าน
เศรษฐกิจ 

11 220,000.00 4 50,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   

70 17,910,000.0
0 

32 9,480,400.00 10 4,334,405.00 9 3,722,400.
00 

6 1,493,000.00 

ส-งเสริมการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล0อม 

11 1,100,000.00 5 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ส-งเสริมการบริหาร
กิจการบ0านเมืองทีดี 

21 2,805,000.00 10 1,510,000.00 2 102,761.00 2 102,761.0
0 

2 102,761.00 

 
 

 

 

ผู0บริหารองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ ใช0การติดตามและประเมินผลเปAนประโยชน*ต-อการ
บริหารงานได0หลายแนวทาง  ดังนี้  

๑ จัดสรรทรัพยากรขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว-ากิจกรรมใดได0ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย-างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต-อความ
ต0องการของประชาชน  

๒  ทําให0ภารกิจต-างๆ ของบุคลากรในองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินแต-ละคน แต-ละส-วน/กอง มีความ
สอดคล0องกัน ประสานการทํางานให0เปAนองค*รวมของหน-วยงาน  

๓  สามารถทําให0เปRาหมายขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปRาหมายหลัก มีความ
สอดคล0องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4  ทําให0วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
5  ช-วยให0การใช0ทรัพยากรต-างๆ เกิดความประหยัด คุ0มค-าไม-เสียประโยชน* 
6  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให0เปAนไปและตรงตามวัตถุประสงค*ของโครงการ 

กิจกรรม งานต-างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได0รับการบริการ 
7  นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต-างๆ สําหรับการปรับปรุงแก0ไขและปRองกันความผิดพลาดท่ี

จะเกิดข้ึนได0 
 
 
 
 

�.�  ����� �!"��ก���	
����������	��  



 
 
 

๑  นายสมเกียรติ  สวัสด์ิรัมย* สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล ประธานกรรมการ 
๒  นายมานพ  ทะเลิงรัมย* สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล กรรมการ 
3  นางวันเพ็ญ  อุทัยรัมย*            สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบล    กรรมการ 
4  นายทองสุข  นะพรรัมย*          ผู0แทนประชาคมท0องถ่ิน   กรรมการ    
5  นายทองดี  ศรีแก0ว  ผู0แทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
6  นายจํารัส  ศิริจันทรกานต* ผู0แทนภาคราชการ ผอ.รพ.สต.บ0านเมืองโพธิ์กรรมการ 
7  นางวนิดา  สายรัตน*    ผู0แทนภาคราชการ นวก.ส-งเสริมการเกษตร อ.ห0วยราชกรรมการ 
8  นางสาววนิดา  วิเจดีย*  หัวหน0าสํานักปลัด   กรรมการ 
๙  นายบุญทอง  วิเศษสิทธิ์ ผู0ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐ นายพะนาน  ทะเลิงรัมย* ผู0ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑ นางสาวชุติมา  โรจนาวรรณ  รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ                 เลขานุการกรรมการ 
 
 

************************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค!การบริหารส#วนตําบลเมืองโพธิ์ 



ส8วนท่ี ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท#องถิ่นตามแผนพัฒนาท#องถิ่น 

 
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได#รับ และการเบิกจ8ายงบประมาณ 

แผนพัฒนาส่ีปC  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห#วงปC 2561   ท่ีได#บรรจุ 
ในงบประมาณรายจ8าย ประจําปCงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร7ท่ี 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

1 โครงการก-อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ0านปะคํา 
หมู-ท่ี ๒ ซอยบ0าน ผญ.พัน ธนะรมัย* 

83,900.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

2 โครงการก-อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ0านพูนสุข  
หมู-ท่ี 3 สายบ0านนายปราณี เจียมรัมย* (ต-อเก-า)  

127,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

3 โครงการก-อสร0างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ0านศรีเจรญิ  
หมู-ท่ี 7  สามแยกไปบ0านนายพงษ* เจียมรมัย* 

256,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

4 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกสระประปา หมู-ท่ี 1 76,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
5 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านพูนสุข  

หมู-ท่ี 3 ไปนํ้าอ0อม 
204,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

6 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านประดู-  
หมู-ท่ี 4 ไปบ0านนํ้าอ0อม  

255,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

7 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านเมืองเหนือ  
หมู-ท่ี 5 หนองระหาร - คลองไผ-น0อย  

286,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

8 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านเมืองโพธ์ิ  
หมู-ท่ี 6 สายข0างโรงเรยีน  

286,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

9 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านศรเีจรญิ  
หมู-ท่ี 7 ถนนตามแนวคลองจนถึงเขตติดต-อเทศบาลโคกเหล็ก 

255,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

10 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ0านจาน หมู-ท่ี 9 
รอบสระหนองจาน 

33,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

11 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้าข0ามถนนจุดบ0านนายบุญหลาย 
แสงแก0ว 

30,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

12 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า บ0านปะคํา หมู-ท่ี ๒  
บริเวณถนนกลางหมู-บ0านถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท 

240,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

13 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า(รางสโลบ)บ0านพูนสุข 
หมู-ท่ี 3  ถนนสายหลังวัด  

240,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

14 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า บ0านประดู- หมู-ท่ี 4 จากบ0าน
นายแสวง เลียบถนนลงสระนํ้าพร0อมวางท-อเข0าสระ  

268,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

15 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า บ0านเมืองเหนือ หมู-ท่ี 5  ซอย
บ0านนายนิหาร ทะยานรัมย* 

100,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

16 โครงการก-อสร0างระบายนํ้า(รางสโลบ)บ0านเมืองโพธ์ิ 
หมู-ท่ี ๖ บริเวณสี่แยกกลางหมู-ไปทางหน0าโรงเรียน  

253,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

 



ยุทธศาสตร7ท่ี 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน(ต8อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

17 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า(รางสโลบ)บ0านไผ-น0อย หมู-
ท่ี 8 จากบ0านนายใน - ทางโค0ง -บ0านนางธนิสร เพชรรณุ 
สุดหมู-บ0าน 

95,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

18 โครงการก-อสร0างรางระบายนํ้า บ0านจาน หมู-ท่ี 9 จากบ0าน 
นายเมืองถึงบ0านนายสมิน   

40,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

19 โครงการวางท-อระบายนํ้าพร0อมบ-อพักบ0านจาน หมู-ท่ี 9 
จากบ0านนายปรึก หะพินรัมย*ถึงบ0านนางบุญมา หาญนึก   

30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

20 โครงการวางท-อระบายนํ้าข0ามถนนบ0านนายวัน  
หมู-ท่ี 8 

0.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

21 โครงการวางท-อระบายนํ้าข0ามถนนบ0านนายวัน  
หมู-ท่ี 8 

50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

22 โครงการติดตั้งรางรองรับนํ้าฝน ศาลาประชาคม 
หมู-ท่ี 1  

10,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

23 โครงการขุดลอกทางระบายนํ้า หน0าฝายนํ้าล0น 
บ0านปะคํา 

157,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

24 โครงการขยายท-อเมนประปาหมู-บ0าน บ0านพูนสุข 
หมู-ท่ี 3 ไปทางทิศเหนือเลียบถนนลาดยาง 

20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

25 โครงการขยายท-อเมนประปาหมู-บ0าน บ0านพูนสุข 
หมู-ท่ี 3 ต-อสายหลังวัดเช่ือมสามแยกไปประดู- 

30,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

26 โครงการขยายท-อเมนประปาหมู-บ0าน บ0านพูนสุข 
หมู-ท่ี 3 สายบ0านนายปราณี เจียมรัมย* 

30,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

27 โครงการขยายท-อเมนประปาหมู-บ0าน บ0านเมืองเหนือ หมู-
ท่ี 5 สายเลียบถนนทางทิศใต0หมู-บ0าน 

15,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

28 โครงการขยายท-อเมนประปาหมู-บ0าน บ0านเมืองเหนือ หมู-
ท่ี 5 สายหนองระหาร 

20,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

29 โครงการขยายท-อเมนประปา  หมู-ท่ี 1 ไปทางทิศเหนือถึง
บ0านตาม ี 

100,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

30 โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 8 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
31 โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 3 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
32 โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 7 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
33 โครงการขุดเจาะบ-อบาดาล หมู-ท่ี 9 เพ่ือผลิตนํ้าประปา  100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

รวม 3,989,900.00    
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร7ท่ี 2 การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

1 โครงการหมู-บ0านต0นแบบตามแนวทางพระราชดํารปิรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

2 โครงการส-งเสริมศูนย*เพาะพันธุ*กล0าไม0ประจําตําบลเมือง
โพธ์ิ  

10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

3 โครงการฝyกอบรมอาชีพเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ให0แก-ประชาชน 

20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

4 โครงการส-งเสริมพันธุ*พืชและพันธุ*สัตว*ให0แก-ประชาชน 10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
รวม      50,000.00    

 
ยุทธศาสตร7ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

1 โครงการสนับสนุนค-าใช0จ-ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

343,000.00 175,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม-แห-งชาติของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก
บ0านศรีเจริญ 

20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

3 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห-งชาติประจําป� 100,000.00 60,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  
5 โครงการสนับสนุนค-าใช0จ-ายการบริหารสถานศึกษา (ค-า

จัดการเรียนการสอน) 
119,000.00 119,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

6 โครงการส-งเสริมประเพณีมหกรรมว-าวอีสานจังหวัด
บุรีรัมย*  

50,000.00 50,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

7 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป� 50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
8 โครงการจัดงานวันกตัญzู - วันผู0สูงอายุประจําป�  50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
9 โครงการจัดงานประเพณีแห-เทียนเข0าพรรษาประจําป�  30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

10 โครงการจัดส-งทีมนักกีฬาร-วมทําการแข-งขันกีฬาระดับ
ต-างๆ 

20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

11 โครงการจัดการแข-งขันกีฬาประจําตําบลประจําป�  185,000.00 185,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  
12 โครงการฝyกอบรม และทบทวนสมาชิก  อปพร. 100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
13 โครงการจัดตั้งจุดตรวจให0บริการประชาชนในช-วงเทศกาล

และงานอ่ืนๆ 
 

50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

 



ยุทธศาสตร7ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต8อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

14 โครงการส-งเสริมและสนับสนุนการปRองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินรองรับเทศกาลป�ใหม-หรือ
สงกรานต* 

30,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

15 โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล-าเซลล* 50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
16 โครงการส-งเสริมเยาวชนขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลด

ความเสีย่งอุบัติเหต ุ 
30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

17 โครงการอบรมปRองกันอัคคีภัย  30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
18 โครงการปRองกันโรคไข0เลือดออก 150,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
19 โครงการปRองกันโรคพิษสุนัขบ0า 35,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
20 โครงการฝyกอบรมอาสากู0ชีพกู0ภัย (ผู0ปฏิบัติงานการแพทย*

ฉุกเฉินเบ้ืองต0นFR) 
45,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

21 โครงการกําจัดขยะปRองกันไขเลือดออก 30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
22 โครงการช-วยเหลือ สงเคราะห*เด็ก สตรี ผู0สูงอาย ุและ

ผู0ด0อยโอกาสในเขตตําบลเมืองโพธ์ิ 
50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

23 โครงการส-งเสริมศักยภาพกลุ-มสตรี 15,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
24 โครงการชุมชนออกกําลังกาย ต0านภัยยาเสพตดิ 20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
25 โครงการปRองกันและให0ความรู0เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส*

และโรคตดิต-อทางเพศสมัพันธ*แก-ประชาชนใน 
ตําบลเมืองโพธ์ิ 

20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

26 โครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ 4,172,400.00 2,013,100.00 ตามข0อบัญญัต ิ  
27 โครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,728,000.00 788,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  
28 โครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู0ปQวยเอดส* 60,000.00 30,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  
29 โครงการส-งเสริมพัฒนาองค*กรสวัสดิการชุมชนตาํบล 

เมืองโพธ์ิ(สมทบ) 
50,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

30 โครงการค-าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรยีนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

1,808,000.00 904,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

31 โครงการจัดหารายได0เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให0
ความช-วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล-ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย* ประจําป�งบประมาณ  

10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

32 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ0ง ประจําป� 10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
รวม 9,480,400.00 3,772,400.00   

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร7ท่ี 4 ส8งเสริมการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

1 โครงการพัฒนาภมูิทัศน*รมิถนนสองข0างทางในเขตตําบล
เมืองโพธ์ิ 

45,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ ยังไม-
ดําเนินก

าร 
2 โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดท-อและรางระบาย

นํ้าภายในตําบลเมืองโพธ์ิ 
45,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน*บริเวณท่ีทําการ อบต.เมืองโพธ์ิ 30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
4 โครงการคัดแยกขยะจากต0นทาง 20,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
5 โครงการรักษ*นํ้า รักษ*ปQา รักแผ-นดนิ 10,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

รวม 150,000.00    
 
ยุทธศาสตร7ท่ี 5  ส8งเสริมการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ตั้งไว# เบิกจ8าย ท่ีมา 

1 โครงการส-งเสริมการจัดการเลือกตั้ง 900,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
2 โครงการอาสาสมัครปRองกันสถาบันของ อบต. เมืองโพธ์ิ 

(อสป.)  
30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

3 โครงการเสรมิสร0างความปรองดองและความสามัคคีของ
ชุมชน 

30,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  

4 โครงการรวมพลังแผ-นดินปRองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

30,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

5 โครงการอบรม สมัมนาทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับการ
บริหารกิจการ อบต. 

200,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

6 ก-อสร0างท่ีพักผู0มาติดต-อราชการ อบต.เมืองโพธ์ิ 100,000.00  ตามข0อบัญญัต ิ  
7 โครงการก-อสร0างลาดพ้ืนคอนกรีตบริเวณ ท่ีทําการ อบต.

เมืองโพธ์ิ 
95,000.00 

 
ตามข0อบัญญัต ิ  

8 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดทํา/ ทบทวน/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง/ปรบัปรุงแผนพัฒนาท0องถ่ิน  ตําบลเมืองโพธ์ิ 

20,000.00 2,761.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

9 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตําบลและองค*การ
บริหารส-วนตําบลประจําป�งบประมาณ  เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานประสานแผนพัฒนาท0องถ่ินระดับอําเภอ 

5,000.00 
 

ตามข0อบัญญัต ิ  

10 โครงการจัดพิธีถวายดอกไม0จันทน*งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช อําเภอห0วยราช จังหวัดบุรีรมัย*  

100,000.00 100,000.00 ตามข0อบัญญัต ิ  

รวม 1,510,000.00 902,761.00   

 
 



2.2 ผลที่ได#รับจากการดําเนินงานในปCงบประมาณ 
 
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปC(พ.ศ.2561-2564)  ห#วงปC 2561 

ยุทธศาสตร7 

 

จํานวนโครงการ 
 

ตามแผนพัฒนา
ท#องถ่ินส่ีปC 

ห#วงปC 2561 

ได#รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ8าย

ประจําปC 2561 

โครงการ 
ใน งปม.ท่ีได#
ดําเนินการ 

(รอบเดือน ต.ค.
2560-มี.ค.2561) 

๑.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน 
 

93 
 

33 
 
- 

๒. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 
 

11 
 
4 

 
- 

๓.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
70 

 
32 

 
9 

๔. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านสิ่งแวดล#อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 
11 

 
5 

 
- 

๕. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านบริหารจัดการบ#านเมืองท่ีดี 
 

 
21 

 
10 

 
2 

รวม 206 84 11 

            ท่ีมา  : ระบบ E-plan 
 
บทสรุป 

1.  ในป� 2561 องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  มีโครงการตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� ห0วงป� 2561  
          จํานวน  206   โครงการ  

2.  ในป� 2561 องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0รับการอนุมัติบรรจุในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 
2561  

    จํานวน  84  โครงการ คิดเปAนร0อยละ   40.77  ของแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  ห0วงป� 2561 
3.  มีโครงการในงบประมาณรายจ-ายท่ีได0ดําเนินการ ในรอบเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
    จํานวน  11  โครงการ  คิดเปAนร0อยละ   13.09  ของงบประมาณรายจ-าย ป� พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร7 

 

 
                                                                                                               ท่ีมา  : ระบบ E-plan 
 
 
2.3 สรุปปPญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ8านมาและแนวทางการแก#ไข  

   ผลการดําเนินงานภายใต0แผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ พ.ศ. 2561 (ในห0วงเดือน 
ตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) ในการนําแผนพัฒนาไปใช0ในเชิงปฏิบัติไม-เปAนไปตามแผนเท-าท่ีควร 
เนื่องจากกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนงานและกิจกรรม   ในแผนพัฒนาตําบล มีจํานวนมากและแต-
รายได0ขององค*การบริหารส-วนตําบลและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ไม-เพียงพอในการบริหารจัดการได0ครบถ0วนตาม
แผนพัฒนาประจําป�ทําให0ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ไม-สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค*ตามแผนพัฒนา แต-ท้ังนี้ก็สามารถแก0ไขป\ญหา ได0พอสมควรสรุปผลการดําเนินงานดังต-อไปนี้ 

การประเมินผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ(ตามนโยบาย) 

นโยบายท่ี  ๑  การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน 
  ให0ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(๑)  พัฒนาและปรับปรุงซ-อมแซมถนน  สะพาน  ระบบระบายน้ํา 
                     (๒)  ขยายเขตไฟฟRาสาธารณะ  ติดต้ังไฟฟRาสาธารณะ 
                    (๓)   ส-งเสริมการพัฒนาระบบประปาหมู-บ0าน  และให0น้ําเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
 



นโยบายท่ี  ๒  การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ ให0ความสําคัญการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน0นเศรษฐกิจชุมชน 
ส-งเสริมอาชีพ พร0อมสนับสนุนประกอบอาชีพของราษฎร  ดังนี้ 

(๑) ส-งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยให0มีตลาดกลางสินค0าชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒)  ส-งเสริมสนับสนุนกลุ-มอาชีพ โดยให0มีการพัฒนาความรู0และฝyกทักษะการประกอบอาชีพ

พร0อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ-มอาชีพในชุมชน 
        (๓)  ส-งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให0แก-ราษฎร โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ*เพ่ือ
สนับสนุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน 
               (๔)  พัฒนาแหล-งน้ําเพ่ือเกษตรกรรม  และอาชีพอ่ืนๆ 
 

นโยบายท่ี  ๓  การพัฒนาด#านสังคม และคุณภาพชีวิต 
ด#านการศึกษา ศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรม    ให0ความสําคัญด0านการศึกษา ศาสนา  

ประเพณีและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(๑) ส-งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กก-อนเกณฑ* ประกอบด0วย 
   (๑.๑) จัดการศึกษาให0แก-เด็กเล็กก-อนเกณฑ*ให0มีคุณภาพ และให0มีการบริการพ-อแม-

ผู0ปกครอง เพ่ือการดูแลเด็กเล็กก-อนเกณฑ* 
           (๑.๒) ส-งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย*พัฒนาเด็กก-อนเกณฑ*ให0มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  ในการจัดการศึกษา 
                      (๑.๓) ส-งเสริมการพัฒนาด0านต-างๆ เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก
ก-อนเกณฑ* 
   (๒) ส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตองค*การบริหารส-วน
ตําบล  เมืองโพธิ์จัดสรรงบประมาณเปAนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ*ด0านการศึกษาให0แก-เด็กนักเรียน  นักศึกษา
ท่ีด0อยโอกาส ร-วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท0องถ่ิน 
         (๓) อนุรักษ*ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท0องถ่ินในรูปแบบต-างๆเช-น จัดกิจกรรม
งานประเพณีต-างๆ  จัดให0มีวงดนตรีพ้ืนบ0าน  ส-งเสริมให0มีปราชญ*ชาวบ0าน ภูมิป\ญญาท0องถ่ินร-วมมือกับวัด    
ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาโดยให0วัดเปAนศูนย*รวมใจของประชาชนชาวตําบลเมืองโพธิ์ 

                     ด#านสาธารณสุข  ให0ความสําคัญในด0านสาธารสุขในชุมชน  โดยดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑) ประสานงานส-วนราชการ ท0องถ่ิน  องค*กรประชาชน    เพ่ือดําเนินกิจกรรมด0าน
สาธารณสุขชุมชน 
                    (๒)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข   
  (๓)  ส-งเสริมกิจกรรมปRองกันและระงับโรคติดต-อต-างๆ ในท0องถ่ิน 

      ด#านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห7  ให0ความสําคัญกับการช-วยเหลือประชาชนใน
ด0านต-างๆอาทิเช-น เด็ก เยาวชน สตรี  ผู0สูงอายุ  ผู0พิการ  ผู0ปQวยเอดส*  และประชาชนผู0ด0อยโอกาสทางสังคม  
ดังนี้ 
  (๑)  ส-งเสริมให0ความช-วยเหลือผู0ประสบภัยในทุกๆ ด0าน  
                    (๒)  ส-งเสริมให0ความสําคัญกับผู0สูงอายุ  ผู0ยากไร0 เด็ก เยาวชน ผู0ปQวยเอดส*  และสตรีให0ได0รับ
บริการและความช-วยเหลือทางสังคม 
 



              (๓) ส-งเสริมให0มีศูนย*พัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชน  สร0างเครือข-ายอาสาสมัครบริการ
สังคมและสาธารณสุข 

(๔) ส-งเสริมการจัดสวัสดิการเพ่ือเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ  คนพิการ ผู0ติดเชื้อเอดส*        
ให0ท่ัวถึง                                  

ด#านกีฬาและนันทนาการ ให0ความสําคัญในสนับสนุนและส-งเสริมการพัฒนากีฬาท0องถ่ิน   
ดังนี้ 
              (๑) ส-งเสริมการกีฬาท0องถ่ินเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด0านการกีฬาให0แก-เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
  (๒) จัดให0มีลานกีฬา (ลานกีฬาต0านยาเสพติด) เพ่ือส-งเสริมสุขภาพประชาชน และนันทนาการ
ในระดับตําบล หมู-บ0าน 

ด#านการปSองกันและแก#ไขปPญหายาเสพติด ให0ความสําคัญในการปRองกันและแก0ไขป\ญหายา 
เสพติด ดังนี้ 

(๑) ส-งเสริมให0มีหน-วยงานหลักเพ่ือการดําเนินการปRองกันและแก0ไขป\ญหายาเสพติดในชุมชน 
(๒) ส-งเสริมให0มีเครือข-ายผู0ประสานพลังแผ-นดิน เครือข-ายเยาวชน  ให0ความร-วมมือและ 

สนับสนุนหน-วยงานราชการท่ีเก่ียวข0องร-วมกันปRองกันและแก0ไขป\ญหายาเสพติด   
 

ด#านปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให0ความสําคัญกับการปRองกัน และรักษาความ 
ปลอดภัยให0แก-ประชาชน  ดังนี้ 
  (๑) ให0มีศูนย*ปRองกันและรักษาความปลอดภัยระดับตําบล เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร0อย 
และปลอดภัยประชาชน 
                (๒)  ส-งเสริมงานอาสาสมัครปRองกันภัยฝQายพลเรือน (อปพร.) และพนักงานเจ0าหน0าท่ี อบต. 
เพ่ือดูแล จุดเสี่ยงต-อการเกิดอุบัติภัย อาทิเช-น บริเวณหน0าโรงเรียนช-วงเทศกาล การจัดงานต-าง ๆ  ในชุมชน 
                 (๓) ส-งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของฝQายปกครอง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร0อย
ภายในตําบล 
  (๔) จัดให0มีหน-วยบริการการแพทย*ฉุกเฉิน (หน-วยกู0ชีพกู0ภัย๑๖๖๙) เพ่ือบริการประชาชน 
เพ่ือดูแล     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินของประชาชน 

นโยบายท่ี  ๔  การอนุรักษ7ส่ิงแวดล#อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให0ความสําคัญกับการสิ่งแวดล0อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๑) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน*ภายในตําบล และหมู-บ0าน  
  (๒) ให0มีอาสาสมัครพิทักษ*สิ่งแวดล0อม  จัดกิจกรรมพัฒนาหมู-บ0าน พร0อมร-วมมือกับภาครัฐ 
เอกชนและภาคประชาชนให0มีส-วนร-วมในการอนุรักษ*สิ่งแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายท่ี  ๕  การพัฒนาด#านการเมือง และการบริหารงานท#องถ่ิน ให0ความสําคัญในการพัฒนา
การเมืองและการบริหารงานท0องถ่ินโดยดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของประชาชน โดยให0ประชาชนได0เสนอป\ญหาความต0องการแสดง
ความคิดเห็น ข0อเสนอแนะ ทักท0วง ติติงการทํางานของผู0บริหารได0ตลอดเวลา 
           (๒) ส-งเสริมให0มีเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท0องถ่ิน 
 



             (๓) ส-งเสริมให0มีกิจกรรมสัญจรพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี 
            (๔)  ส-งเสริมให0มีการประชาสัมพันธ*การดําเนินโครงการและกิจกรรมขององค*การบริหารส-วน
ตําบลเมืองโพธิ์ 
  (๕) ส-งเสริมการพัฒนาการปรับปรุง อบต. เพ่ือให0พร0อมต-อการให0บริการประชาชน 
            (๖) ส-งเสริมการพัฒนาบุคลากร อบต. ให0มีความรู0 ความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยเน0น           
การบริหารงานยึดหลักคุณธรรม 
            (๗)  ส-งเสริมพัฒนาระบบการคลังท0องถ่ิน เพ่ือสร0างความเข0มแข็งและรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินและการคลังท0องถ่ินมีความโปร-งใสสามารถตรวจสอบได0  
            (๘)  การบริหารราชการขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  โดยปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืนตามท่ี
ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให0คามความจําเปAนและสมควร 
 
การประเมินผลเชิงปริมาณ 
    1. ด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 
       ยังไม-มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได0ตั้งไว0 
    2. ด0านเศรษฐกิจ  
  ยังไม-มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได0ตั้งไว0 
    3. ด0านคุณภาพชีวิต 
  3.1 ดําเนินโครงการสนับสนุนค-าใช0จ-ายสนับสนุนสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 
  3.2 ดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห-งชาติประจําป� 
  3.3 ดําเนินโครงการสนับสนุนค-าใช0จ-ายการบริหารสถานศึกษา(ค-าจัดการเรียนการสอน) 
  3.4 ดําเนินโครงการส-งเสริมประเพณีมหกรรมว-าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย* 
  3.5 ดําเนินโครงการจัดการแข-งขันกีฬาประจําตําบลประจําป� 
  3.6 ดําเนินโครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู0สูงอายุ 
  3.7 ดําเนินโครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู0พิการ 
  3.8 ดําเนินโครงการสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู0ปQวยเอดส* 
  3.9 ดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน 
                           พ้ืนฐาน(สพฐ) 
   4. ด0านอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
  ยังไม-มีการดําเนินการตามโครงการท่ีได0ตั้งไว0 
   5. ด0านการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี 
  5.1 ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม จัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง
แผนพัฒนาท0องถ่ินตําบลเมืองโพธิ์ 
  5.2 ดําเนินโครงการจัดพิธีถวายดอกไม0จันทน*งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอห0วยราช จังหวัดบุรีรัมย* 
  
 
 
 



ผลท่ีได#รับจากการดําเนินงานท่ีผ8านมาสรุปผลได#ดังนี้ 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส-วนใหญ-ในแผนพัฒนาองค*การ

บริหารส-วน 
ตําบลในห0วงดังกล-าว ได0จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไว0จํานวนมากครอบคลุมงานทุกด0านโดยจัดลําดับ
ความสําคัญเร-งด-วนและไม-ได0คํานึงถึงรายได0ท่ีองค*การบริหารส-วนตําบลได0รับ ทําให0การประเมินผลเชิงปริมาณ 
เห็นได0ชัดว-ามีการการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติน0อย 

 
 

สรุปปPญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ8านมาและแนวทางแก#ไขปPญหาและอุปสรรค 

ปPญหาและอุปสรรค 
๑. งบประมาณท่ีได0รับล-าช0าทําให0การดําเนินการโครงการต-างๆล-าช0า 
๒. ขาดบุคลากรในส-วนของกองคลัง จึงทําให0เกิดการล-าช0าในการดําเนินโครงการ 
3. แผนงานโครงการมีจํานวนมากไม-สอดคล0องกับงบประมาณท่ีได0รับจัดสรร 
4. หน-วยงานไม-ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน  และมีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา  จึงทําให0เกิดการคาดเคลื่อนของห0วงระยะเวลา

การดําเนินโครงการไปบ0าง 
๖. มีบางโครงการหน-วยงานไม-ได0ดําเนินงานตามปฏิทินท่ีวางไว0 
๗. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย-างต-อเนื่อง 

 
ข#อเสนอแนะ 
๑. ให0แต-ละหน-วยงานขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ ประสานความร-วมมือกันใน

การดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือลดความซํ้าซ0อนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
๒. ในการดําเนินโครงการกิจกรรมให0แต-ละหน-วยงานผู0ดําเนินโครงการ/กิจกรรม      ทําการ

ประชาสัมพันธ*ให0ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอย-างท่ัวถึง 
๓. ให0หน-วยงานต-างๆขององค*กรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให0เปAนไปตามแผนท่ีได0วางไว0ตาม

ปฏิทินการดําเนินงาน และเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร0อยแล0วให0รายงานผล ป\ญหาอุปสรรค ให0
ผู0บริหารทราบเพ่ือเปAนข0อมูลในการวางแผนการดําเนินงานป�ต-อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ส8วนท่ี  3 
ผลการวิเคราะห7การติดตามและประเมินผล 

 
3.1 กรอบและแนวทาง ระเบียบ วิธีและเครื่องมือท่ีใช# 

 

     

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์    ดังนี้   
 1. กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล0องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก0ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 
2559 ข0อ 29 

2. กําหนดกรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล0อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก0าวหน0า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ*
และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

3. กําหนดกรอบแนวทางการวิเคราะห*สภาพแวดล0อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปAนท่ี
จะต0องวิเคราะห*สภาพแวดล0อมของท0องถ่ิน ท้ังในระดับหมู-บ0าน/ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและ
จังหวัดด0วย เพราะว-าหมู-บ0าน/ชุมชน/ตําบล/องค*กร/หน-วยงานต-างๆ ล0วนมีปฏิสัมพันธ*ซ่ึงกันและกันกับ
สิ่งแวดล0อมภายใต0สังคมท่ีเปAนท้ังระบบเปkดมากกว-าระบบปkดในป\จจุบัน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจําเปAนท่ีจะต0อง ดําเนินการกําหนด
แนวทางวิเคราะห*สภาพแวดล0อมท0องถ่ิน  ท้ังในระดับหมู-บ0าน ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัด
ด0วย เพราะว-าหมู-บ0าน/ชุมชน/ตําบล/องค*กรหน-วยงานต-างๆ ล0วนมีปฏิสัมพันธ*ซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดล0อม
ภายใต0สังคมท่ีเปAนท้ังระบบเปkดมากกว-าระบบปkดในป\จจุบัน 

4.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร*การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
5.  ดําเนินการตรวจสอบในระหว-างการดําเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีขององค*องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  ว-าสามารถเปAนไปตาม
เปRาหมายท่ีตั้งไว0หรือไม- 

6.  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
7.  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในป�ท่ีผ-านมาละป�ป\จจุบัน 
8.  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได0จากการติดตามและประเมินผล 
 
 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



 

 

  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซ่ึงต0องกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  กําหนดห0วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมี
องค*ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๑.  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค*กระกอบ  3  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู0เข0าร-วมติดตามและประเมินผล  อันได0แก-  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ผู0รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท0องถ่ิน  ผู0 มีส-วนเก่ียวข0อง  และผู0 มีส-วนได0เสีย 
(stakeholders) ในท0องถ่ิน  ผู0รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข0อท่ี ๓ ข0างต0น) 
  (๓)  ห0วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต0องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได0จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต-อผู0บริหารท0องถ่ิน เพ่ือให0ผู0บริหารท0องถ่ินเสนอต-อสภาท0องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท0องถ่ิน  พร0อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนใน
ท0องถ่ินทราบในท่ีเปkดเผยภายในสิบห0าวัน นับแต-วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล-าวและต0องปkดประกาศ
ไว0เปAนระยะเวลาไม-น0อยกว-าสามสิบวันโดยอย-างน0อยป�ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป� โดยสามารถติดตามเปAนรายไตรมาสและรายหกเดือนได0  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
             (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

(๔)  เครื่องมือ  อันได0แก-  เครื่องมือ  อุปกรณ*  สิ่งท่ีใช0เปAนสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช0ในการรวบรวมข0อมูลแผนพัฒนาท่ีได0กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต-อการพัฒนาท0องถ่ิน  ข0อมูล
ดังกล-าวเปAนได0ท้ังข0อมูลเชิงปริมาณ  และข0อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปAนและสําคัญในการนํามาหาค-าและผล
ของประโยชน*ท่ีได0รับจากแผนพัฒนา  เปAนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  แบบตัวบ-งชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข0อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห*ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต-างๆ ท่ี
สอดคล0องกับบริบทของท0องถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันได0แก- วิธีการติดตามและประเมินผล จะต0องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข0องกับ
ยุทธศาสตร*  ซ่ึงเปAนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต-างๆ ท่ีเปAนทรัพย*สินขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  ท่ี
เก่ียวข0องกับการพัฒนาท0องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต-างๆ  อันได0แก-แผนพัฒนา  แผนการ
ดําเนินการ  ข0อบัญญัติงบประมาณรายจ-าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ-ายงบประมาณ  เอกสารการ

 ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



ดําเนินโครงการ  ทรัพย*สินต-างๆ มีอยู-จริงหรือไม-  สภาพของทรัพย*สินนั้นเปAนอย-างไร อันได0แก-  ครุภัณฑ*  ท่ีดิน
และสิ่งก-อสร0าง  กลุ-มผลประโยชน*ต-างๆ เพ่ือตรวจดูว-าดําเนินการให0เปAนไปตามวัตถุประสงค*และได0รับผลตาม
ท่ีตั้งไว0หรือไม- โดยการเก็บข0อมูล วิเคราะห*ข0อมูล (data analysis)  

๒.  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข0อมูล  การนําข0อมูลมาวิเคราะห*  เปรียบเทียบ  การค0นหาผลกระทบของการดําเนิน
โครงการ ผลกระทบต-อองค*กรสอบถามข0อมูลจากผู0รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห*ป\ญหา  สรุปผล
เสนอแนะการแก0ไขป\ญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข#อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการเก็บ
ข0อมูลจากแผนยุทธศาสตร*การพัฒนา  แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  แผนการดําเนินการ  ข0อบัญญัติงบประมาณ
รายจ-าย  เอกสารการเบิกจ-าย  ภาพถ-าย  ทะเบียนทรัพย*สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผู0รับผิดชอบ
โครงการ  
3.2  การวิเคราะห7กรอบการจัดทํายุทธศาสตร7ขององค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 

 
แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน 

ได0กําหนดให0องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท0องถ่ิน  
จะต0องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท0องถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให0การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  เปAนไป
ด0วยความถูกต0องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  จึงได0ดําเนินการวัดคุณภาพโดยการพิจารณาติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร*เพ่ือความสอดคล0องแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  และการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  โดย
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร7 เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCของ
องค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 
๑.  ข#อมูลสภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐานขององค7กรปกครองส8วน   
     ท#องถ่ิน 

2๐ 15.8 

๒.  การวิเคราะห7สภาวการณ7และศักยภาพ 1๕ 11.5 
๓.  ยุทธศาสตร7 ประกอบด#วย ๖๕ 50.9 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน (10) 8 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 7.7 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร*จังหวัด (๑๐) 7.7 
     ๓.๔ วิสัยทัศน* (5) 3.8 
     ๓.๕ กลยุทธ* (5) 3.3 
     ๓.๖ เปRาประสงค*ของแต-ละประเด็นยุทธศาสตร* (5) 3.8 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร* (5) 3.8 
     3.8 แผนงาน (5) 4.1 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร*ในภาพรวม (5) 4 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 3.7 

รวมคะแนน ๑๐๐ 78.2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCของ
องค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได# 
๑. การสรุปสถานการณ7การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7.3 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 7.3 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร7การพัฒนา  ๑๐ 9.3 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด#วย  ๖๐ 50 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 5 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค*สอดคล0องกับโครงการ  (๕) 4.9 
   ๕.๓ เปRาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู-การต้ังงบประมาณ   
         ได0ถูกต0อง 

(5) 4.8 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล0องกับยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป� (๕) 3.8 
   ๕.๕ เปRาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล0องกับแผนพัฒนา  
         เศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ 

(5) 3.9 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล0องกับ Thailan 4.0  (5) 3.1 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล0องกับยุทธศาสตร*จังหวัด (5) 4.2 
   ๕.๘ โครงการแก0ไขป\ญหาความยากจนหรือการเสริมสร0างให0ประเทศชาติ  
         ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต0หลักประชารัฐ  

(5) 3.7 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล0องกับเปRาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  (5) 4.2 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต0องตามหลักวิธีงบประมาณ  (5) 4 
   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล0องกับวัตถุประสงค*และผลท่ีคาด 
           ว-าจะได0รับ  

(5) 4.2 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว-าจะได0รับ สอดคล0องกับวัตถุประสงค* (5) 4.2 
รวมคะแนน ๑๐๐ 81.9 

 
3.3  การประเมินสภานการณ7สภาพแวดล#อมภายนอกท่ีเก่ียวข#อง 

เปAนการประเมินโดยวิเคราะห*ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข0อจํากัด อันเปAนสภาวะแวดล0อม
ภายนอกท่ีมีผลต-อการพัฒนาด0านต-าง ๆ ของท0องถ่ิน  รวมท้ังการวิเคราะห* จุดอ-อน จุดแข็งของท0องถ่ิน  อัน
เปAนสภาวะแวดล0อมภายในท0องถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปAนการประเมินสภานภาพของท0องถ่ินในป\จจุบัน  โดยเปAนการ
ตอบคําถามว-า “ ป\จจุบันท0องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู-จุดไหน ”  สําหรับใช0เปAนประโยชน*ในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต-อไป   

ปPจจัยภายนอกอาจจะประกอบไปด#วย 
- ด0านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย0ง และกลุ-มผลประโยชน* 
- ด0านเศรษฐกิจ ได0แก-เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี  การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  
 
 



- ด0านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย  
- เทคโนโลยี  

การวิเคราะห!โอกาส  เปAนการศึกษาสภาพแวดล0อมภายนอก ว-ามีสภาพเปAนเช-นไร  
เหตุการณ*สถานการณ*ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ท่ีเกิดข้ึนจะส-งผลต-อท0องถ่ินอย-างไร  
มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปAนประโยชน*  หรือเปAนโอกาส  อันดีต-อท0องถ่ิน  โดยจะต0องพิจารณาท้ังด0านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 

การวิเคราะห!ป+ญหาอุปสรรคหรือข-อจํากัด  เปAนการศึกษาสภาพแวดล0อมภายนอกท่ีเปAน
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก-อให0เกิดผลเสียหรือเปAนข0อจํากัดต-อท0องถ่ิน  โดยจะต0องพิจารณาท้ังด0านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี เช-นเดียวกับการวิเคราะห*โอกาส 
 

#�$�ปPจจัยและสถานการณ7เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต8อการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห*ป\ญหาและความต0องการของประชาชนในท0องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท0องถ่ิน   
ผลการลงพ้ืนท่ีประชาคมหมู-บ0านและประชาคมตําบลสรุปได0ดังนี้ 
   ๑. จุดอ8อนของหมู8บ#าน (ปPญหา/อุปสรรค) 
   ด0านเศรษฐกิจ     
               ประชาชนส-วนใหญ-ประกอบอาชีพด0านเกษตรกรรมเปAนหลัก (ทํานา) ไม-มีการส-งเสริมอาชีพในด0าน
อ่ืนๆ แนวการการบริหารจัดกลุ-มอาชีพขาดการดําเนินการอย-างต-อเนื่อง ทําให0ครัวเรือนในหมู-บ0านมีรายได0เฉลี่ย
ในระดับตํ่ากว-าสภาพการครองชีพในภาวะป\จจุบัน 
 ด0านสังคม 
 ๑. ระดับการศึกษาของประชาชนส-วนมากยังอยู-ในระดับตํ่า 
 ๒. ครอบครัวขาดความอบอุ-นอันเนื่องมาจากการโยกย0ายถ่ินฐานเพ่ือการทํามาหากินในสังคมเมือง
  

 ๓. ประชาชนและเยาวชนในหมู-บ0าน  ยังขาดความรู0ความเข0าใจในการพัฒนาหมู-บ0าน และป\ญหา
ทางสังคม 
    ๔. ความหลากหลายของการใช0ความรุนแรง  ส-งผลกระทบต-อหมู-บ0านมากข้ึนเรื่อยๆ 

 ด0านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
 ๑. ประชาชนขาดการเอาใจใส-ในป\ญหาด0านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล0อม 
 ๒. สภาพหมู-บ0านมีความเปAนอยู-แออัดก-อให0เกิดป\ญหาเก่ียวกับสภาพแวดล0อมภายในหมู-บ0าน 
 ด0านความม่ันคงและความสงบเรียบร0อย 
 ๑. ประชาชนไม-ใสใจต-อการรักษาความสงบเรียบร0อยภายในหมู-บ0าน 
 ๒. หมู-บ0านยังไม-มีมาตรการในด0านความม่ันคง  และความสงบเรียบร0อย 
 ด0านการบริหารจัดการ 
 1. การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรู0ความ
เข0าใจในการบริหารจัดการชุมชน 
 2. หมู-บ0านเปAนสังคมเกษตรกรรม  แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  ยังไม-สามารถปรับเปลี่ยนให0
สอดคล0องการสภาพสังคมในป\จจุบัน 
 



3.4  ความสัมพันธ7ระหว8างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตร7   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติ  ยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร8งด8วนท่ีจะเร8งดําเนินการในปCแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร0างความปรองดองสมานฉันท*ของคนในชาติและฟ��นฟูประชาธิปไตย  ด0วยการเสริมสร0าง
ความเข0าใจร-วมกันของประชาชนในชาติให0เกิดความสมัครสามัคคีเปAนหนึ่งเดียวกัน ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปAนประมุข  พร0อมสนับสนุนให0คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค0นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดองแห-งชาติ  ทํางานอย-างอิสระ  ได0รับความร-วมมือทุกฝQายอย-างเต็มท่ี  
โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช-วง
การชุมนุมทางการเมืองระหว-างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร-งรัดปราบปรามการค0ายาเสพติดปราบปรามผู0มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปRองกันและปราบปรามการทุจริตคอร*รัปชั่นในภาครัฐอย-างจริงจัง  
๔)  แก0ไขป\ญหาความเดือดร0อนของประชาชนและผู0ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟRอและราคา

น้ํามัน เช-น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ํามันเปAนการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค0าอุปโภค บริโภค
และราคาพลังงานให0อยู-ในระดับท่ีเหมาะสม 

๕)  เร-งฟ��นฟูความสัมพันธ*กับประเทศเพ่ือนบ0าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข0อง โดย
เร-งแก0ป\ญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ-านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส-งเสริมการท-องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  เร-งเพ่ิมรายได0จากการท-องเท่ียว  โดยประกาศให0
ป�  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เปAนป�  "มหัศจรรย*ไทยแลนด*" 

๗)  ส-งเสริมให0ประชาชนเข0าถึงแหล-งทุน  เช-น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู-บ0านและชุมชนเมืองอีกแห-ง
ละ  ๑  ล0านบาท  การจัดต้ังกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล0านบาท  จัดต้ังกองทุนต้ังตัวได0ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล0านบาท  ต-อสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเข0าร-วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู0ประกอบการรายย-อย  จัดให0
มีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผู0ประกอบอาชีพรถรับจ0างให0เหมาะสมกับค-าใช0จ-ายน้ํามันหรือก�าซธรรมชาติท่ีใช0
จริงต-อเดือน  ปรับเพ่ิมเบ้ียยังชีพสําหรับผู0สูงอายุเปAนสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเปAนค-าใช0จ-ายยังชีพของผู0สูงอายุ 
โดยผู0สูงอายุท่ีมีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ป�  จะได0รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ป�  ได0รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - 
๘๙  ได0รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ป�  ข้ึนไป ได0รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให0มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย-อยและผู0มีรายได0น0อยท่ีตํ่า กว-า ๕  แสน
บาท อย-างน0อย  ๓  ป� มีการปรับโครงสร0างหนี้ให0แก-ผู0ท่ีเปAนหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต-ไม-เกิน  ๑  ล0านบาท  
รวมท้ังจัดทําแผนฟ��นฟูอาชีพและปรับโครงสร0างการผลิตอย-างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค0าเกษตรและให0เกษตรกรเข0าถึงแหล-งทุน โดยดูแลราคาสินค0าเกษตรให0มี
เสถียรภาพเปAนไปตามกลไกของตลาดโลกและสร0างผลตอบแทนท่ีเปAนธรรมต-อเกษตรกร นําระบบจํานําสินค0า
เกษตรมาใช0ในการสร0างความม่ันคงด0านรายได0  เพ่ือจัดทําระบบบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร พร0อมผลักดัน
ราคาสินค0าเกษตรท่ีสําคัญให0รายได0สูง  โดยใช0วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล-วงหน0า 

 
 



๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ* ให0มีศักยภาพอย-างยั่งยืน 
โดยสนับสนุนให0ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช0ทรัพยากรและภูมิป\ญญาท0องถ่ินผนวกกับองค*ความรู0สมัยใหม- เพ่ือ
ยกระดับ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค0าและบริหาร การเข0าถึงแหล-งทุนและการตลาดท้ังในและ
ต-างประเทศ โดยส-งเสริมให0มีศูนย*กระจายและแสดงสินค0าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท-องเท่ียวหลักท่ีเชื่อมโยง
กับการท-องเท่ียว การส-งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร*แทบเล็ตให0แก-นักเรียน  โดยเริ่มดําเนินการในโรงเรียนนําร-องระดับชั้น

ประถมศึกษาป�ท่ี  ๑  ป�การศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอร*เน็ตไร0สายโดยไม-เสียค-าใช0จ-ายในท่ี
สาธารณะและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

๑๒)  เร-งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส-วนร-วมอย-างกว0างขวางแก0ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให0มีสภาร-างรัฐธรรมนูญท่ีเปAนอิสระยกร-างรัฐธรรมนูญฉบับใหม-    เพ่ือ
วางกลไกการใช0อํานาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค*กรท่ีใช0อํานาจรัฐท้ังหลายมีความรับผิดชอบท่ียึด
โยงกับระบบและพร0อมรับการตรวจสอบ โดยให0ประชาชนมีส-วนร-วมผ-านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร-งนําสันติสุขกลับมาสู-จังหวัดชายแดนภาคใต0  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการท้ังปวงตามแนวพระราชดําริพระราชทาน  เข0าใจ  เข0าถึง  พัฒนา  ให0สอดคล0องกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ*ในแต-ละพ้ืนท่ีในการบังคับใช0กฎหมาย  พร0อมอํานวยความยุติธรรมอย-าง
เท-าเทียมท่ัวถึง 

 
๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ7  จันทร7โอชา  
     ประกอบด#วยนโยบาย ๑๑  ด#าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปRองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย* 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต-างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร0างโอกาสเข0าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู0 การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด0านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส-งเสริมบทบาทและการใช0โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส-งเสริมการใช0ประโยชน*จากวิทยาศาสตร*  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร0างสมดุลระหว-างการอนุรักษ*กับการใช0

ประโยชน*อย-างยั่งยืน 
๑๐)  การส-งเสริมการบริหารราชการแผ-นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปRองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค8านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร#างสรรค7ประเทศไทยให#เข#มแข็ง   
     มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย*  ซ่ึงเปAนสถาบันหลักของชาติในป\จจุบัน 
 



๒)  ซ่ือสัตย*  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ*ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส-วนรวม 
๓)  กตัญzู  ต-อพ-อแม-  ผู0ปกครอง  ครูบาอาจารย* 
๔)  ใฝQหาความรู0  หม่ันศึกษา  เล-าเรียน  ทางตรงและทางอ0อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย*  หวังดีต-อผู0อ่ืน  เผื่อแผ-และแบ-งป\น 
๗)  เข0าใจ  เรียนรู0  การเปAนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปAนประมุขท่ีถูกต0อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู0น0อยรู0จักการเคารพผู0ใหญ- 
๙)  มีสติ  รู0ตัว  รู0คิด  รู0ทํา  รู0ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู-หัว 
๑๐) รู0จักดํารงตนอยู-โดยใช0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ0าอยู-หัวรู0จักอดออมไว0ใช0เม่ือยามจําเปAน  มีไว0พอกินพอใช0  ถ0าเหลือก็แจกจ-าย จําหน-าย  และขยายกิจการ 
เม่ือมีความพร0อมโดยภูมิคุ0มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข0มแข็งท้ังร-างกายและจิตใจ  ไม-ยอมแพ0ต-ออํานาจฝQายตํ่าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรง
กลัวต-อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน*ของส-วนรวม  และต-อชาติ  มากกว-าผลประโยชน*ของตนเอง 
 
๔.  แผนการบริหารราชการแผ8นดิน  

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู-การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส-วน
ร-วมของประชาชน  เพ่ือเปkดโอกาสให0ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ*สิทธิของตนได0เพ่ิมมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุ-งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร0างความโปร-งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ-นดินและการ
ให0บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสร0างความเปAนธรรมในสังคมและเอ้ือต-อการพัฒนาประเทศท้ังในป\จจุบันและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผ-นดินท่ีเก่ียวข0องกับการบริหารราชการส-วนท0องถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร-งด-วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป�แรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห-งรัฐ     
  นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม     

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร* เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  ๗  การต-างประเทศและเศรษฐกิจระหว-างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี  
 

๕.  ยุทธศาสตร7ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน0าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท-า วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร-วมกันวางยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปRาหมายและแนวทางในการทํางานร-วมกันในป�งบ  ๒๕๕๖ และเปAน
กรอบ ในการจัดทํางบประมาณป�  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางาน    
ท่ีผ-านมา ซ่ึงเดิมประกอบด0วย ๔ ยุทธศาสตร* ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได0มีการบูร
ณาการ ร-วมกับยุทธศาสตร*การเข0าสู-ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
 



เข0าสู-ประชา อาเซียน ป� ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห0องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร0อมของหน-วยงานท่ีเก่ียวข0องในการเข0าสู-ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด0วย ๘ ยุทธศาสตร* โดยหลังจากการบูรณาการเปAนยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด0วย ๔ ยุทธศาสตร* ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปAนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ-ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน7  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข8งขัน คนไทยอยู8ดีกินดี มีสุขและเปbนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร7 :  “ต8อยอดรายได#จากฐานเดิม สร#างรายได#จากโอกาสใหม8 สมดุล และ
การพัฒนาอย8างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค7 :      ๑. รักษาฐานรายได0เดิม และสร0างรายได0ใหม-     
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต0องผลิตสินค0าได0เร็วกว-าป\จจุบัน)     
๓. ลดต0นทุนให0กับธุรกิจ (ด0วยการลดต0นทุนค-าขนส-งและโลจิสติกส*)     

เปSาหมายเชิงยุทธศาสตร7  :   ๑. การเพ่ิมรายได0จากฐานเดิม    
๒. การสร0างรายได0จากโอกาสใหม-     
๓. การลดรายจ-าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข-งขัน    

ยุทธศาสตร7  :  ประกอบด0วย ๔ ยุทธศาสตร* ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร7ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ0นจาก

ประเทศรายได0ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด0วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตร7ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด0วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร7ท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปAนมิตรต-อสิ่งแวดล0อม (Green Growth) ประกอบด0วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร7ท่ี  ๔  :  การสร0างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด0วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
  
๖.  แผนยุทธศาสตร7การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย7 (พ.ศ.2558-2562) 

1.วิสัยทัศน*จังหวัดบุรีรัมย* (Vision) 
“คนบุรีรัมย*มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สังคมเกษตรมีความม่ันคง  การท-องเท่ียวหลากหลาย 

มีธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

2.พันธกิจ (Mission) 
 1.  การประสานงานและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน 
 2.  การส-งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู-ความยั่งยืน 
 



 3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล0อมและระบบนิเวศอย-างยั่งยืน 
 4.  การส-งเสริมการอนุรักษ*พ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป\ญญา

ท0องถ่ิน 
 5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร0อย 
 7.  การพัฒนาการบริหารจัดการบ0านเมืองท่ีดี 
 8.  การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค0าเกษตร 

3.5  ยุทธศาสตร7ขององค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 
แผนยุทธศาสตร7การพัฒนาองค7การบริหารส8วนตําบลเมืองโพธิ์ (พ.ศ.2558-2562) 
วิสัยทัศน7 (Vison) 

                     “สร0างความม่ันคงปลอดภัย  ใส-ใจการศึกษา  รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท0องถ่ิน  มุ-งสู-
สังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” 

พันธกิจการพัฒนาท#องถ่ิน (Mission)   
1.พัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานให0ได0มาตรฐาน และเพียงพอต-อความต0องการของประชาชน 
๒.เสริมสร0างคุณภาพชีวิตในสังคม จัดการศึกษาในท0องถ่ิน  พัฒนาระบบงานสาธารณสุข 

ชุมชน สร0างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินแก-ประชาชน  ขจัดป\ญหายาเสพติด  ส-งเสริมให0ประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีของชาติและท0องถ่ินให0มีความโดดเด-น
ในชุมชน นําทุนทางสังคมและภูมิป\ญญาท0องถ่ินร-วมพัฒนาชุมชน 

3.พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนให0มีความเข0มแข็งเปAนพ้ืนฐานของปรัชญา 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําวิทยาการสมัยใหม-ผสมผสานกับแนวคิดภูมิป\ญญาท0องถ่ินมา
ปรับใช0ในพัฒนาด0านเกษตรกรรมแก-ประชาชน  

4.พัฒนาสภาพแวดล0อมในชุมชน  ให0มีความน-าอยู-ให0เกิดข้ึนในชุมชน      
5.การบริหารจัดการองค*กร เน0นหลักธรรมาภิบาล  ส-งเสรมิการมีส-วนร-วมของประชาชน   
เพ่ือให0เกิดประโยชน*สูงสุดแก-ประชาชน  

 
สรุปยุทธศาสตร7และแนวทางการพัฒนา 
                     ๑. ยุทธศาสตร7การพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได0แก-   

(๑) ก-อสร0าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทาง/ท-อระบายน้ํา  สะพาน อ่ืนๆ  
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน  

๒. ยุทธศาสตร7การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ๒  แนวทางการพัฒนา ได0แก-  
(๑) ส-งเสริมเศรษฐกิจชุมชน     
(๒) ส-งเสริมอาชีพให0แก-ประชาชน  

                     ๓. ยุทธศาสตร7การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๘  แนวทางการพัฒนา  ได0แก-  
(๑) ส-งเสริมการจัดการศึกษาเด็กเล็กก-อนเกณฑ*ในท0องถ่ิน  
(๒) ส-งเสริมการศึกษาในท0องถ่ิน  
(๓) ส-งเสริมการอนุรักษ*จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป\ญญาชาวบ0าน  
(๔) ส-งเสริมสาธารณสุขของท0องถ่ิน  
 



(๕) ส-งเสริมการจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห*   
(๖) ส-งเสริมการกีฬา และนันทนาการ  
(๗) ส-งเสริมการปRองกัน และแก0ไขป\ญหายาเสพติด 
(๘) ส-งเสริมการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท0องถ่ิน   

๔. ยุทธศาสตร7การพัฒนาส่ิงแวดล#อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๒  แนวทางการพัฒนา   
ได0แก- 

(๑) เสริมสร0างจิตสํานึกต-อป\ญหาด0านสิ่งแวดล0อม 
(๒) ปรับปรุงภูมิทัศน*แวดล0อมท0องถ่ิน   

 
        ๕. ยุทธศาสตร7การบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี   ๒  แนวทางการพัฒนา  ได0แก-   

(๑) ส-งเสริมการมีส-วนร-วมของภาคประชาชน   
(๒) ส-งเสริมศักยภาพองค*กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาท0องถ่ิน  

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส8วนที ่ 4 
สรุปผล ข#อสังเกตและข#อเสนอแนะ 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ*  สิ่งท่ี
ใช0เปAนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช0ในการรวบรวมข0อมูลแผนพัฒนาท่ีได0กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผล
ต-อการพัฒนาท0องถ่ิน  ข0อมูลดังกล-าวท่ีได0ใช0ในการติดตามในครั้งนี้คือข0อมูลเชิงปริมาณ    มีความจําเปAนและ
สําคัญในการนํามาหาค-าและผลของประโยชน*ท่ีได0รับจากแผนพัฒนา  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  แบบตัวบ-งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข0อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห*ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต-างๆ ท่ีสอดคล0อง
กับบริบทของท0องถ่ิน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว-างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 
๒๕๖1)   

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปC (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือ
ความสอดคล#องของยุทธศาสตร7และโครงการ    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล0อง
ของยุทธศาสตร*และโครงการ    โดยได0ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�เพ่ือความสอดคล0องของยุทธศาสตร*และโครงการ  โดย
สรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร7 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร7การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร7การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปCและแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปC ที่ได#บรรจุไว#ในงบประมาณรายจ8ายประจําปC 

ยุทธศาสตร7การพัฒนา ปC ๒๕๕8 ปC ๒๕๕9 ปC ๒๕60 ปC ๒๕61 ปC ๒๕62 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปC 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปC 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปC 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8าย 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
ท#องถิ่นสี่ปC 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8าย 

ยังไม8มีการดําเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน 
 

38 
 

31 
 

77 
 

38 
 

95 
 

52 
 

93 
 

33 
 

๒. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 
 

26 
 

3 
 

16 
 

3 
 

17 
 

5 
 

11 
 

4 
 

๓.  ยุทธศาสตร7การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
65 

 
35 

 
61 

 
33 

 
82 

 
40 

 
70 

 
32 

 

๔. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านสิ่งแวดล#อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 
12 

 
3 

 
8 

 
4 

 
11 

 
4 

 
11 

 
5 

 

๕. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี 
 

 
32 

 
10 

 
38 

 
27 

 
35 

 
19 

 
21 

 
10 

 

 
รวมทั้งสิ้น 173 82 200 105 

 

240 
 

120 
 

206 
 

84 
 

 
คิดเปbนร#อยละของยุทธศาสตร7การพัฒนา 100 47.39 100 52.5 

 

100 
 

50 
 

100 
 

41 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร7การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร7การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปCและแผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปC ที่ได#บรรจุไว#ในงบประมาณรายจ8ายประจําปC 

ยุทธศาสตร7การพัฒนา ปC ๒๕๕8 ปC ๒๕๕9 ปC ๒๕60 ปC ๒๕61 ปC ๒๕62 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปCที่ได#
บรรจุใน 
งปม.

รายจ8าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8ายที่ได#
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปCที่ได#
บรรจุใน 
งปม.

รายจ8าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8ายที่ได#
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
สามปCที่ได#
บรรจุใน 
งปม.

รายจ8าย 

โครงการ 
ใน

งบประมาณ
รายจ8ายที่ได#
ดําเนินการ 

 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา
ท#องถิ่นสี่ปC 
ที่ได#บรรจุ
ใน งปม. 
รายจ8าย 

โครงการ 
ใน งปม.ที่

ได#
ดําเนินการ 
(รอบเดือน 
ต.ค.2560-
มี.ค.2561) 

ยังไม8มีการดําเนินการ 

๑. ยุทธศาสตร7การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน 38 18 38 13 52 20 33 -  
๒. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ 26 0 3 0 5 1 4 -  

๓. ยุทธศาสตร7การพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 24 33 17 40 25 32 9  

๔. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านสิ่งแวดล#อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

12 1 4 0 4 2 5 -  

๕. ยุทธศาสตร7การพัฒนาด#านบริหารจัดการบ#านเมืองที่ดี 32 4 27 9 19 10 10 2  

รวมทั้งสิ้น 173 46 105 39 120 58 84 11  

คิดเปbนร#อยละของยุทธศาสตร7การพัฒนา 100 26.59 100 37.14 100 47.15 100 13  
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สรุป 
โครงการที่ได0ดําเนินการ                                        11         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาและได0บรรจุในงบประมาณรายจ-าย  ป� 2561          84         โครงการ 
คิดเปAนร0อยละ     11  x  100 =      13 % 
       84 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท#องถิ่นในภาพรวม 

สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได0รับ และการเบิกจ-ายงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ห0วงเดือน 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

๑.1 สรุปสถานการณ*การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ-ายเงินงบประมาณ 
 

รายงานด#านงบประมาณรายรับ – รายจ8าย ประจําปCงบประมาณ 2561 

(1 ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม  2561) 
 
รายรับท้ังส้ิน  จํานวนเงิน  15,050,494.37  บาท แยกเปbน 

-รายได#จัดเก็บเอง 
-หมวดภาษีอากร      55,806.50 บาท 
-หมวดค-าธรรมเนียม ค-าปรับและใบอนุญาต   62,134.60 บาท 
-หมวดรายได0จากทรัพย*สิน    40,880.16 บาท 
-หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย*               144,940.00 บาท 
-หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด        3,708.50 บาท 
-หมวดรายได0จากทุน      - บาท 

-รายได#ท่ีรัฐบาลเก็บแล#วจัดสรรให#องค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 
  -หมวดภาษีจัดสรร                7,082,900.21 บาท 

 -รายได#ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให#องค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 
  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               7,660,124.00 บาท 
 
 
 
 
 รายจ8ายท้ังส้ิน  จํานวนเงิน    10,673,756,88  บาท แยกเปbน 
  -งบกลาง           3,159,172.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝQายการเมือง)          1,112,760.00 บาท 
  -เงินเดือน(ฝQายประจํา)          3,238,401.00 บาท 
  -ค-าตอบแทน              185,871.00 บาท 
  -ค-าใช0สอย           1,351,702.75 บาท 
  -ค-าวัสดุ                 227,157.90 บาท 
  -ค-าสาธารณูปโภค             205,192.23 บาท 
  -ค-าครุภัณฑ*                - บาท 
  -ค-าท่ีดินและสิ่งก-อสร0าง             179,500.00 บาท 
  -รายจ-ายอ่ืนๆ       - บาท 
  -เงินอุดหนุน            1,014,000.00 บาท 
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ยุทธศาสตร7และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู8ในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีได#ปฏิบัติ 
ในปCงบประมาณ 2561 

 
                      การสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปC(พ.ศ.2561-
2564) ห#วงปC 2561 รอบเดือน เมษายน  2561 (ระหว8างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  ถึงเดือน มีนาคม  
พ.ศ. 2561) จะสรุปแบ8งออกเปbนหัวข#อดังต8อไปนี้ 
 
 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร7 เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCของ
องค7กรปกครองส8วนท#องถ่ิน 
โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินภายใต0
แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 4  หน0า  35 ) 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินส่ีปCขององค7กร
ปกครองส8วนท#องถ่ิน  
โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือติดตามผลการดําเนินของโครงการตามยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน
ภายใต0แผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 4  หน0า  37 ) 

ยุทธศาสตร7การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู8

ใน
แผนพัฒนา
ท#องถิ่นสี่ปC 
(ปC พ.ศ.
2561) 

บรรจุใน
ข#อบัญญัติ 

(นําไป
ปฏิบัติ) 

คิดเปbนร#อยละ
ของ

โครงการท่ี
ปรากฏใน

แผนฯ  

โครงการ 
ใน งปม.ท่ี

ได#
ดําเนินการ 
(รอบเดือน 

ต.ค.
2560-
มี.ค.

2561) 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว#ใน
ข#อบัญญัติ 

ปCงบประมาณ 
2561 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ8ายใน

ห#วง 
ต.ค.2560-
มี.ค.2561) 

๑.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐาน 93 33 16.02 - 3,989,900 - 

๒. ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 11 4 1.95 - 50,000 - 

๓.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาคุณภาพชีวิต 70 32 15.53 9 9,480,400 3,722,400 

๔.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านสิ่งแวดล0อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

11 5 2.43 - 150,000 - 

๕.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาด0านบรหิารจัดการ
บ0านเมืองท่ีด ี

 

21 10 4.85 2 1,510,000 102,761 

รวม 206 84 40.78 11 15,180,000 3,825,161 
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ซ่ึงในครั้งนี้ องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานต้ังแต-

เดือน  ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม  2561 ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561-
2564)  ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�ท่ีได0บรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-าย
ประจําป� จะเห็นได0ว-าองค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ได0มีการนําโครงการจากแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป� ในป� 
พ.ศ. 2561 ได0นํามาบรรจุไว0ในงบประมาณรายจ-ายประจําป� จํานวน  84  โครงการ คิดเปAนร0อยละ 40.78  
ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�  (รายละเอียดดูส-วนท่ี 4 หน0า  40 )  และจากจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท0องถ่ินสี่ป�(ห0วงป� พ.ศ. 2561) ท่ีได0ดําเนินการในงบประมาณรายจ-ายประจําป� 2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์ได0ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานต้ังแต-เดือน  ตุลาคม 2560 ถึง
เดือน มีนาคม  2561  มีการดําเนินโครงการไปแล0วจํานวน  11  โครงการด0วยกัน   
สรุปได0ดังนี้ 
โครงการท่ีได0ดําเนินการ                                               11         โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนาและได0บรรจุในงบประมาณรายจ-าย  ป� 2561          84         โครงการ 
คิดเปAนร0อยละ     11  x  100 =      13.01 % 
       84 
 
ผลการดําเนินงานตามโครงการในงบประมาณรายจ8ายประจําปC  2561  โดยแยกจากการเบิกจ8ายได#ดังนี้ 
แยกเปbนแต8ละยุทธศาสตร7 
ยุทธศาสตร7ท่ี 1 การพัฒนาด#านโครงสร#างพ้ืนฐาน    ยังไม-มีการดําเนินการในส-วนนี้ 
ยุทธศาสตร7ท่ี 2 การพัฒนาด#านเศรษฐกิจ  ยังไม-มีการดําเนินการในส-วนนี้ 
ยุทธศาสตร7ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต    เบิกจ-ายไปแล0ว  9  โครงการ  จํานวนงบประมาณท่ี    
                    เบิกจ-าย 3,722,400 บาท 
ยุทธศาสตร7ท่ี 4 ส8งเสริมการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม   ยังไม-มีการดําเนินการในส-วนนี้ 
ยุทธศาสตร7ท่ี 5 ส8งเสริมการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี   เบิกจ-ายไปแล0ว  2  โครงการ   
                    จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจ-าย 102,761 บาท 
 
สรุปจากรายรับและรายจ8าย 
 

รายรับท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  15,050,494.37  บาท  
รายจ-ายท้ังสิ้น  จํานวนเงิน  10,673,756.88  บาท 
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4.4 ข#อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถิ่นในอนาคต 
 

ปPญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไม-เพียงพอในการดําเนินงานด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต0อง

ใช0เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
2. บุคลากรมีจํานวนค-อนข0างน0อย  ไม-ครบทุกอัตราตําแหน-งท่ีตั้งไว0  จึงทําให0จํานวนโครงการท่ีได0ตั้ง

ไว0 เกิดการล0าช0าในการดําเนินงาน  เนื่องจากบุคลากร 1 คน ทํางานหลายหน0าท่ี 
 3. ป\ญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม-สามารถควบคุมได0 ทําให0การดําเนินการบางโครงการเปAนไปด0วย
ความล-าช0า 
 4. ได0รับงบประมาณล-าช0า 
 5. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท0องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม-สามารถดําเนินการได0ทุกโครงการ 

ข#อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค*การบริหารส-วนตําบลไปประสานกับหน-วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0อง
เพ่ือขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต-อไป 
 2. จัดหาบุคลากรให0ครบทุกตําแหน-งตามแผนอัตรากําลังสามป�ท่ีมี 
 3. ควรดําเนินการซักซ0อมและทําความเข0าใจถึงป\ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม-สามารถ
ควบคุมได0 
 4. ควรจัดทําแผนตามสภาพป\ญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปAน 
 5. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปAนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก0าวหน0าของการดําเนินงาน 
 6. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู-แล0ว 
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ส8วนท่ี  5 
ผลการติดตามและประเมินผลด#วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส-วนท0องถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข0อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว-าด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กร
ปกครองส-วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข0อ ๑๓  และข0อ ๑๔  ประกอบกรมส-งเสริมการปกครองท0องถ่ิน
ในฐานะหน-วยงานท่ีมีอํานาจหน0าท่ีส-งเสริมองค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินให0มีการบริหารกิจการบ0านเมืองท่ีดี  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให0มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต0องการ
ประชาชน  เพ่ือให0การดําเนินงานมุ-งสู-เปRาหมายดังกล-าว กรมส-งเสริมการปกครองท0องถ่ินได0ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช0จ-ายงบประมาณขององค*กรปกครอง
ส-วนท0องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปAนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร*ภายใต0แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต*ใช0อย-างเหมาะสม  ให0องค*กรปกครองส-วนท0องถ่ินใช0เปAนข0อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ท้ังนี้ ได0มีการดําเนินงานมาอย-างต-อเนื่องถึงป\จจุบัน 

 
 เพ่ือให0ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว-างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) 
เปAนไปด0วยความถูกต0องและบรรลุเปRาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข0อสั่งการของกรมส-งเสริมการ
ปกครองท0องถ่ินดังกล-าว  องค*การบริหารส-วนตําบลเมืองโพธิ์  จึงได0ดําเนินการนําเข0าข0อมูลแผนพัฒนาท0องถ่ิน
สี่ป� (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได0นําข0อมูลในระบบ 
อีแพลนดังกล-าวมาใช0ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
ดังนี้ 
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