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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง 31 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้นเพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์จงึเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ห รือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
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ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลถนน
โพธิ์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ต าบล.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) 
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ก ารติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตุลาคม-กนัยายน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนนโพธิ์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ งปิ ด ป ระ ก าศ ไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนน
โพธิ์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิ งคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลถนนโพธิ์และ
อาจรวมถึงอ าเภอโนนไทยและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เขา้ร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองไผ่หมู่ 2 (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดวันผู้สูงอายุ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลถนนโพธิ์/องค์การบริหารส่วนต าบล
ถนนโพธิ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2558....- 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโนนไทย และแผน
ชุมชนต าบลถนนโพธิ์ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนนโพธิ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 น้ าแก้จน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์    

       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        1.การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
        3.ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของคนในชุมชน 
        4.พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        5.พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       1.เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
       2.เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 
       3.เพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและลดหนี้สินของเกษตรกร 
       4.เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน 
       5.เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชน 
   
      5) วิสัยทัศน์  

    บริหารโปร่งใส ทันสมัยบริการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจสมบูรณ์ เพ่ิมพูนแหล่งน้ า 

 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหารราชการที่
ด ี

12 3,517,200 8 441,368 

2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

2 209,000 2 153,782 

3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

3 185,000 2 41,422 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 21 4,362,000 17 3,092,500 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

16 9,837,800 9 1,295,790 

6.น้ าแก้จน - - - - 
7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรยี์ - - - - 

รวม 54 18,111,000 38 5,024,862 
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     2.2 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหาร
ราชการที่ด ี

9 670,000 4 205,250 

2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

7 195,000 1 2,829 

3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

4 110,000 2 17,150 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 38 9,471,000 37 8,510,500 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

15 10,125,200 5 564,610.36 

6.น้ าแก้จน - - - - 
7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรยี์ - - - - 

รวม 73 20,571,200 49 9,300,839.36 
 
 

 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562 

 
ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารราชการที่ดี 

11 732,000 0 0 0 0 

2.เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

14 1,310,000 8 225,000 7 200,000 

3.การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้
เกิดความยั่งยืน 

7 210,000 5 420,000 3 200,000 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 3,1613,000 54 37,359,000 63 3,9061,000 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 

32 13,187,000 8 425,000 4 70,000 

6.น้ าแก้จน 21 5,561,000 13 4,250,000 8 3,200,000 
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7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 
รวม 142 52,643,000 89 42,709,000 86 42,761,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
   ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหาร
ราชการที่ด ี

11 732,000 4 34,087 

2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

14 1,310,000 2 44,440 

3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 

7 210,000 1 7,300 

4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 56 31,613,000 9 2,382,500 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ 32 13,187,000 17 9,925,664.60 
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ร่วมกันอย่างมีความสุข 
6.น้ าแก้จน 21 5,561,000 2 343,000 
7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรยี์ 1 30,000 - - 

รวม 142 52,643,000 35 12,736,991.60 
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    1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหารราชการที่ด ี
2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
6.น้ าแก้จน 
7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

4 
- 
 

1 
 
 

4 

7 
- 
- 

3,075,836 
- 

 
143,578 

 
1,269,500 

      8,542,010 
- 
- 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 16 13,030,924  
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหารราชการที่ด ี
2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
6.น้ าแก้จน 

            7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

5 
6 
 

2 
 

1 
10 
- 
- 

464,750 
192,171 

 
92,850 

 
960,500 

9,560,589.64 
- 
- 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 24 11,270,821  
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    3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1.การบริหารราชการตามหลกัการบริหารราชการที่ด ี
2.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน 
3.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
6.น้ าแก้จน 
 7.การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์

7 
12 

 
6 

37 
 

15 
19 
- 

697,913 
12,65,560 

 
202,700 

29,230,500 
 

3,261,335.4 
5,218,000 

- 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 96 38,610,448.60  
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     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
       เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำร
รำชกำรที่ดี 

1.โครงการ อบต.พบประชาชน 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 22,860 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 

2.โครงการจัดท าแผนชุมชน 2560 ประชาชน/หมู่บ้าน 9,490 ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น 

ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 

3.โครงการจัดท าแผนสามปี ประชาชน 360 ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น 

ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 

4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ พนักงาน/ผู้บริหาร 239,000 ประชาชนได้รับบริการ ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 

5.โต๊ะท างานส านักงานพร้อมเก้าอ้ี เก้าอ้ี 17,700 ประชาชนได้รับบริการ ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 

6.ถังขยะส านักงาน ถังขยะ 2,610 ประชาชนได้รับบริการ ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 

7.เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 37,000 ประชาชนได้รับบริการ ประชาชนร้อยละ 50มี
ความเข้าใจ 
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8.โครงการถวายความอาลัยและกิจกรรม
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

112,348.20 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 ที่เข้าร่วม
โครงการรู้สึก
จงรักภักดี 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและ
บรรเทำปัญหำควำมยำกจน 

1.โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน 

133,782 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 

2.โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประชาชนในหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน 

20,000 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 

กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืน 

1 โครงการจัดการคัดแยกขยะและก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ประชาชนในหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน 

41,122 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 

2.โครงการไถกลบตอซังข้าวหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 

ประชาชนในหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน 

300 ประชาชนได้รับบริการ ร้อยละ 50 

โครงสร้ำงพื้นฐำน 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (นางสนองค์ ปรางค์นอก) 

ถนนคสล.ตามมาตฐาน 99,500 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (นายสมจิตร จานสันเทียะ ) บ้านแฉ่ง 

ถนนคสล.ตามมาตฐาน 129,500 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

3โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนคสล.ตามมาตฐาน 98,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
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 (ทางลงนา) มาตรฐาน 
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ถนน
โพธิ์-หนองคือชุด) 

ถนนหินคลุก 493,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ้านนาง
เปรียว –โนนตาอุ๋ย) ม.5 

ถนนลูกรัง 153,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

6.โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บ้านนาง
ประนอม – ที่หลวง) ม.7 

ถนนคสล.ตามมาตฐาน 98,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

6.โครงการก่อสร้างถนนคสล. (จากเมรุ –
ผู้ช่วยเอ้ียง) ม.8 

ถนนคสล.ตามมาตฐาน 98,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

โครงสร้ำงพื้นฐำน 9.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5- หนองคือชุด 

ถนนหินคลุก 493,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

10.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 -โกรกกระสัง 

ถนนหินคลุก 257,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

11.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย
บ้านโนนพรมหมู่ที่ 2 หนองโพธิ์น้อย 

ถนนหินคลุก 419,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

12.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนพรมหมู่ที่ 2 –บ้านหนองตา
แมน (กลางโคก) 

ถนนลูกรัง 70,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 
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13.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้าน
โตนด หมู่ที่ 7 –บ้านดอนสระจันทร์หมู่ที่ 
6 ซ่อมแซมลาดยางแบบปะซ่อมผิว
จราจร 

ถนนลาดยาง 171,500 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน
โนนพรมหมู่ที่ 2-บ้านโตนด หมู่ที่ 7 

ถนนลูกรัง 194,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน
แฉ่งหมู่ที่ 3-บ้านนางหลี – สระหลวง 

ถนนลูกรัง 22,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน
หนองตาแมนหมู่ที่ 8-บ้านหัวบึง 

ถนนลูกรัง 46,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

17.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซ.บ้าน
ผู้ใหญ่สมหวัง -นายสมหวัง 

คสล. 98,000 คมนาคม ถนนตามแบบ
มาตรฐาน 

 
ยุทธศำสตร์ 

 
โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

กำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

1.โครงการวันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลถนน
โพธิ์ 

300 สุขภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุมี
ความรู้มากขึ้น 

2.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลถนน
โพธิ์ 

290 สุขภาพผู้สูงอายุดี ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุมี
ความรู้มากขึ้น 

3.นม(อาหารเสริม) นักเรียนรร. ถนนโพธิ์/
รร.บ้านดอนสระจันทร์ 

480,000 เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนร้อยละ80 
มีสุขภาพแข็งแรง 
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4.นม(อาหารเสริมนม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

92,000 เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนร้อยละ80 
มีสุขภาพแข็งแรง 

5.โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กในพื้นที่ต าบลถนน
โพธิ์ 

300 เด็กได้แสดงออกสมวัย
พัฒนาการ 

เด็กร้อยละ50 

6.โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนสัญจรใน
พื้นที ่

4,850 ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ จ านวนอุบัติเหตุ 

7.โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนสัญจรใน
พื้นที ่

5,250 ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ จ านวนอุบัติเหตุ 

8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

9 หมู่บ้าน 700,000 มีน้ าอุปโภคและบริโภค ครัวเรือนมีน้ าใช้ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

เยาวชน 9 หมู่บ้าน 12,800 ลดจ านวนผู้ติดยาเสพ
ติด 

จ านวนเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

รวม   5,024,862.20   

  
    1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปี 2562  
        

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 
(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1 การบริหารราชการตามหลกัการบริหารราชการที่ดี 
 

4 34,087 การด าเนินงานดีขึ้น 

2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 

2 44,440 เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

3 การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 1 7,300 การอนุรักษธ์รรมชาติได้ดีขึ้น 
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4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

9 2,382,500 โครงสร้างพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นตามล าดับ 

5 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
 

17 9,925,664.60 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

6 น้ าแก้จน 
 

2 343,000 ปัญหาเร่ืองน้ าได้รับการแก้ไขมีน้ าอุปโภคและบริโภค 

7 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์ - - ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร 
รวม 35 12,736,991.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.3.4 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   ปีงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
1 การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 

 
4 34,087 การด าเนินงานดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย

ด าเนินการ 
2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา

ความยากจน 
 

2 44,440 เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย
ด าเนินการ 



27 
 

 

3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน 

1 7,300 การอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย
ด าเนินการ 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

9 2,382,500 โครงสร้างพื้นฐานได้พัฒนาขึ้น
ตามล าดับ 

ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย
ด าเนินการ 

5 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

17 9,925,664.60 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย
ด าเนินการ 

6 น้ าแก้จน 
 

2 343,000 ปัญหาเรื่องน้ าได้รับการแก้ไขมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 

ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเป้าหมาย
ด าเนินการ 

7 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ - - ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข 
รวม 35 12,736,991.60 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์
แนวทางการพัฒนา 

โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

การบริหารราชการตามแนวทางการบริหาร
ราชการที่ดี 

1.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม ่

2,990 อุบัติเหตุลดลง จ านวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุ 
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2.โครงการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต ์

3,315 อุบัติเหตุลดลง จ านวนคร้ังที่เกิดอุบัติเหตุ 

3.โครงการ อบต.พบประชาชน 25,300 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน จ านวนคนที่เข้าร่วม 
4.โครงการจัดท าแผนชุมชน 2,482 ได้รับฟังปัญหาของชุมชนพร้อมแนว

ทางแก้ไข 
จ านวนคนที่เข้าร่วม 

เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

5.โครงการส่งเสรมิศูนย์การเรยีนรู้
กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคกระบือ 

13,900 เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่เข้า
โครงการ 

6.โครงการบ้านสวยเมืองสุข 30,540 เพิ่มอาชีพสร้างรายได้ เพิ่มสถานที่ รายได้ครัวเรือน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

7.โครงการจัดการคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธ ี

7,300 ลดขยะในชุมชน จ านวนครัวเรือนที่เข้า
โครงการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 
3 (บ้านนางอุดม วรากลาง) 

331,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางรัทยา แซสันเทียะ 

137,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทาง
ลงนา 

289,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสน้
หน้าวัดหลมุปูน 

- การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.(หน้า
วัดถนนโพธิ์ -บ้านโนนพรม) 

395,000 - - 

 
ยุทธศำสตร์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรพัฒนำ จ ำนวนเงิน 

ที่ด ำเนินกำรจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส ำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 13.โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ถนน
ใหญ่ - นายเฉลิม แก่งนอก) 

303,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 
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14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย
กลางบ้าน - นายโตย) 

57,500 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บา้น
นายสมหมาย - บ้านผู้ใหญ่สมหวัง) 

231,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมูท่ี่ 
8 (สายคุม้โคกเพชร) 

336,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

17.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ
บึงหนองแห้ว 

303,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐาน
ตามแบบก าหนด 

สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

18.โครงการวันผู้สูงอาย ุ 300 ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 

19.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

6,322,200 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลถนนโพธิ ์

20.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ 

1,392,000 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้พิการในต าบลถนนโพธิ ์

21. โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพผู้ป่วย HI 24,000 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ป่วยในต าบลถนนโพธิ ์
22.โครงการอาหารเสรมินม 480,414.60 นักเรียนได้มีโภชนาการที่ดีและถูกต้อง นักเรียนในต าบลถนนโพธิ ์
23.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 300 เพื่อส่งเสริมเด็กมีการแสดงออก เด็กในพื้นที่ต าบลถนนโพธิ์ 
24.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ภัยแล้ง 

377,773.00 
 

มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พื้นที่ต าบลถนนโพธิ ์

 
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

25.โครงการป้องกันและเรียนรูเ้รือ่ง
โรคเอดส ์

5,710 
 

ลดจ านวนผู้ติดเชื้อและส่งเสริมความรู้
ให้กับกลุ่มเสี่ยง 

คนในชุมชน 
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26.โครงการหมู่บ้านสีขาว 5,300 ปัญหายาเสพติดลดลง คนในชุมชน 
27.โครงการคล้ายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9 

1,000 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

คนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

28.โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) 

3,900 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันและสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

คนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

29.โครงการซ่อมแซม ,ก่อสร้างทีอ่ยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

20,000 ผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสใน
พื้นท ี

30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

346,690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาตาม
ความเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ถนนโพธิ ์

31.อดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านถนนโพธ์ิ 

710,200 เด็กนักเรียนบ้านถนนโพธิ์ได้รับโภชนาการ
ด้านอาหารที่คุณภาพและเหมาะสม 

เด็กนักเรียนบ้านถนนโพธิ ์

32.โครงการอดุหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร ์

136,000 เด็กนักเรียนบ้านดอนสระจันทร์ได้รับ
โภชนาการด้านอาหารที่คุณภาพและ
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กนักเรียนบ้านดอนสระ
จันทร ์

33.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางพระราชปณิปธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกู

25,977 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

จ านวนคนในชุมชน
ปราศจากโรคพิษสุนัขบา้ 
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ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อคัร
ราชกุมารี (ขับเคลื่อนโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย) 
 

 
34.โครงการป้องกันและควบคมุ
ไข้เลือดออก 

73,900 ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก/มีความรู้และป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน 

คนในชุมชน 

 
ยุทธศำสตร์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรพัฒนำ จ ำนวนเงิน 

ที่ด ำเนินกำรจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส ำคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

น้ าแก้จน 

35.ขดุลอกสระน้ าสาธารณะ บ้าน
หนองตาแมน ม.8 (หน้าวดัหนองตา
แมน) 

325,000 มีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง สระน้ าสาธารณะทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน/ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 

36.โครงการขดุลอกเหมืองทางเข้า
สระน้ ากลางบ้านหลุมปูน 

18,000 มีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง สระน้ าสาธารณะทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน/ครัวเรือนมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 

รวม  12,736,991.60   

 
 
 
 
 
 
1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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   1.4.2 ผลกระทบ 
ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

 
การบริหารราชการตามแนวทางการบริหาร
ราชการที่ดี 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุ
เทศกาลปีใหม่ 

2,990 อุบัติเหตุลดลง จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหต ุ สังคมปลอดภัย 

2.โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเทศกาล
สงกรานต์ 

3,315 อุบัติเหตุลดลง จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหต ุ สังคมปลอดภัย 

3.โครงการ อบต.พบประชาชน 25,300 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน จ านวนคนที่เข้าร่วม มีการรวมกลุ่ม 
4.โครงการจัดท าแผนชุมชน 2,482 ได้รับฟังปัญหาของชุมชนพร้อมแนว

ทางแก้ไข 
จ านวนคนที่เข้าร่วม มีการรวมกลุ่ม 

เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

5.โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค
กระบือ 

13,900 เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่เข้าโครงการ มีการรวมกลุ่ม 

6.โครงการบ้านสวยเมืองสุข 30,540 เพิ่มอาชีพสร้างรายได้ เพิ่มสถานที่
ท่องเที่ยว 

รายได้ครัวเรือน มีรายได้ใน
ชุมชน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืน 

7.โครงการจัดการคัดแยกขยะและก าจดัขยะอย่าง
ถูกวธิ ี

7,300 ลดขยะในชุมชน จ านวนครัวเรือนที่เข้าโครงการ ปราศจากโรค 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (บา้นนางอุดม 
วรากลาง) 

331,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบ
ก าหนด 

ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนางรัทยา 
แซสันเทียะ 

137,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบ
ก าหนด 

ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงนา 289,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบ
ก าหนด 

ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าวัดหลุมปูน - การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบ
ก าหนด 

ผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.(หน้าวัดถนนโพธิ ์-
บ้านโนนพรม) 

395,000 - -  

 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรพัฒนำ จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับจริง ตัวชี้วดั ผลกระทบ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ ที่ด ำเนินกำรจริง หรือผลที่ส ำคัญ 
 

(KPI) 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 13.โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ถนนใหญ่ - 
นายเฉลิม แก่งนอก) 

303,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบก าหนด ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย
กลางบ้าน - นายโตย) 

57,500 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบก าหนด ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนาย
สมหมาย - บา้นผู้ใหญ่สมหวัง) 

231,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบก าหนด ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 (สายคุ้ม
โคกเพชร) 

336,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบก าหนด ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

17.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบึง
หนองแห้ว 

303,000 การคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สะดวก 

ถนนคสล.ได้มาตรฐานตามแบบก าหนด ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

สร้างสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสขุ 

18.โครงการวันผู้สูงอาย ุ 300 ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและดูแล
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ สุขภาพแข็งแรง 

19.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ 6,322,200 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบลถนนโพธิ ์ มีชีวิตที่ดีขึ้น 
20.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ 1,392,000 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้พิการในต าบลถนนโพธิ ์ มีชีวิตที่ดีขึ้น 
21. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ย HIV 24,000 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ป่วยในต าบลถนนโพธิ ์ มีชีวิตที่ดีขึ้น 
22.โครงการอาหารเสริมนม 480,414.60 นักเรียนได้มีโภชนาการที่ดีและถูกต้อง นักเรียนในต าบลถนนโพธิ ์ สุขภาพแข็งแรง 
23.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 300 เพื่อส่งเสริมเด็กมีการแสดงออก เด็กในพื้นที่ต าบลถนนโพธิ ์ ครอบครัวอบอุ่น 
24.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง 

377,773.00 
 

มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พื้นที่ต าบลถนนโพธิ ์ มีน้ าใช้ทุกครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

สร้างสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

25.โครงการป้องกันและเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ 5,710 
 

ลดจ านวนผู้ติดเชื้อและส่งเสริม
ความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยง 

คนในชุมชน สุขภาพด ี

26.โครงการหมู่บ้านสีขาว 5,300 ปัญหายาเสพติดลดลง คนในชุมชน ลดปัญหาสังคม 
27.โครงการคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 1,000 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

และสร้างความสามัคคีในชุมชน 
คนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

สามัคคีในชุมชน 

28.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี (วันแมแ่ห่งชาติ) 

3,900 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
และสร้างความสามัคคีในชุมชน 

คนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

สามัคคีในชุมชน 

29.โครงการซ่อมแซม ,ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้
ยากไร้และด้อยโอกาส 

20,000 ผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสในพื้นท ี

ลดความเหลื่อมล้ า 

30.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

346,690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามความเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ถนนโพธิ ์

พัฒนาการเด็กที่สมบูรณ์ 

31.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 710,200 เด็กนักเรียนบ้านถนนโพธิ์ได้รับ
โภชนาการด้านอาหารที่คุณภาพ
และเหมาะสม 

เด็กนักเรียนบ้าน
ถนนโพธิ ์

พัฒนาการเด็กที่สมบูรณ์ 

32.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน
ดอนสระจันทร ์

136,000 เด็กนักเรียนบ้านดอนสระจันทร์
ได้รับโภชนาการด้านอาหารที่
คุณภาพและเหมาะสม 

เด็กนักเรียนบ้าน
ดอนสระจันทร ์

พัฒนาการเด็กที่สมบูรณ์ 

33.โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระราชปณิปธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรวลัยลกัษณ์อัครราชกุมาร ี(ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั) 

25,977 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย 

จ านวนคนในชุมชน
ปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สังคมปราศจากโรค 

 

34.โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 73,900 ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก/มีความรู้
และป้องกันไข้เลือดออกใน
ชุมชน 
 
 
 
 

คนในชุมชน สังคมปราศจากโรค 
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ยุทธศำสตร ์
แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส ำคัญ 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลกระทบ ไม่ม ี

น้ าแก้จน 35.ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ บ้านหนองตาแมน ม.
8 (หน้าวัดหนองตาแมน) 

325,000 มีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

สระน้ าตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

ครอบครัวมีน้ าใช้ ไม่ม ี

36.โครงการขุดลอกเหมืองทางเข้าสระน้ ากลางบ้าน
หลุมปูน 

18,000 มีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ลอกเหมืองตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

ไม่ขาดแคลนน้ า 

รวม  12,736,991.60    
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    1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีน รหสั

ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ 163-04 บ้านถนนโพธ์ิ 
หมู่ที่ 5 ต าบลถนนโพธ์ิ – หนองเครือชุด ต าบล
ล าคอหงส์ อ าเภโนนไทย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร งบประมาณ 6,058,000 บาท 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ เคพซีน รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ 163 -06 บ้านหนองตา
แมน หมู่ท่ี 8 ต าบลถนนโพธ์ิ –โคง้ส าโรงต าบล
หนองหอย อ าเภอพระทองค า กว้าง 6 เมตร 

 ยาว 2,100 เมตร  
งบประมาณ 6,316,000บาท 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรงุถนนลาดยาง
เคพซีน จากบ้านหนองตาแมน หมูท่ี่ 8 เช่ือมบ้าน

หนองโพธิ์น้อย หมู่ที่ 8 ต าบลมะคา่  
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 1,600 เมตร  
งบประมาณ 2,531,000 บาท 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นหลุมปูน  
หมู่ที่ 4 ต าบลถนนโพธ์ิ อ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสมีา ถึงบ้านหนองเครือชุด ต าบลล าคอ

หงส์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 1,500,000 บาท 

 

     
 
1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
5 โครงการสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านโตนด หมู่ที่ 

7 อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
(ถนนโนนอุโลก)กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง งบประมาณ 
1,700,000 บาท 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมูท่ี่ 3 บ้านแฉ่ง 
ต าบลถนนโพธ์ิ ถึงบ้านโนนพุทรา ต าบลด่านจาก 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 

ขาดงบประมาณด าเนินการ ประสานงานหางบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งด าเนินการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
2.โครงการหมอชาวบ้านในพระราชประสงค ์
3.โครงการสืบสานพระราชณิปธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านมในสตรไีทย 
4.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระ

ขาดเจ้าหน้าท่ีด าเนินงาน เร่งรัดด าเนินการย้ายโอนเจ้าหน้าที่และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆรบัผิดชอบ 

รีบด าเนินการให้เจ้าทีร่ับผดิชอบ 
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เจ้าน้องนาเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

 
 
  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต

จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู ตาม
แนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
 
 

1.การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
3. การพัฒนาดา้นการศึกษา 
8. การพัฒนาดา้นการกีฬาและ
นันทนาการ 

1.การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี 
7 .ก า ร พั ฒ น าด้ า น
เกษตรอินทรีย์ 
 
 

11 4 

2 .ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวการท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

1) การพัฒ นาและ
เพิ่มศักยภาพการ 
แขงขันเศรษฐกิจ 

4. การพัฒนาดา้นสวัสดิการ
สังคม 

7. พัฒนาการท่องเท่ียวและ
บริการ 

2.การเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 
 

14 2 

3 . 1 .การเสริมสร้า ง
และพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

3.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูป 

1) การพัฒ นาและ
เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ กา ร
แข่งขันเศรษฐกิจ 

5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

2.การเสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

32 17 
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4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 3) บ ริ ห า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่ งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3.การสรา้งสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่รวมกันอย่างมี
ความสุข 
6.น้ าแก้จน 
 

21 2 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต

จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5 .ด้ านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่ งชาติ เพื่ อ การพั ฒ น า
ประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 4) การเสริมสราง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภยั ใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

 6. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
 9.การพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.น้ าแก้จน 
3.การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิ
ความสมดุลอยา่ง
ยั่งยืน 

7 1 

6 .ด้ าน ก ารป รับ ป รุ ง
สมดุลและพัฒนาระบบ
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ 

6 .ก ารบ ริห ารจั ด ก ารใน
ภาครัฐ  ก ารป้ อ งกั นก าร
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 5) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1.การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

 

5.การสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อ ยู่ ร ว ม กั น อ ย่ า งมี
ความสุข 

- - 

 7 .ก ารพั ฒ นา โครงสร้ า ง
พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ 

  10. การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

4.โครงสร้างพื้นฐาน 56 9 

 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เท ค โน โ ล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

      

 10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
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          2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์นั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



42 
 

 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้ พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาบ้านเหลื่อม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
 (3)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

มะนาว  มะยงชิต   ถั่วเขียว   ข้าวโพด  และอ้อย   ฯลฯ 
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(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์กับส่วนราชการใน

พ้ืนที ่
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(8)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(9)  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   5  แห่ง    
 (12)  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์มีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ด้านการเกษตรกรรมฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจาก
งบประมาณจ ากัด 

(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 (9)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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    ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน  5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100   
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
20 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกั บศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 3 15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 2 10 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 1 5 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 3 15 

รวม 20 20 19 95 

   
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ 
 พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ท้ังข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมืองการปกครอง  
สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมลูที่ส าคญัอื่น ๆ  
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2 .1  การวิ เค ราะห์ ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 
 
 



48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น 
ส รุ ป ส ถ าน ก ารณ์ ก ารพั ฒ น า  ก ารตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ  และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 1 6.66  

2 .9  ผลที่ ได้ รับจากการด า เนิ น งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

1 1 6.66  
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รวม 15 14 93.34  
 

  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร ์
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
สอดคล้ อ งกั บ สภ าพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  และ เช่ื อม โยงห ลั กประชารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช าติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช าติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

10 8 12.31  
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 
3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

      

 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ ต้ องท าตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก ารจั ดท า โค รงก ารพัฒ น าท้ อ งถิ่ น ใน

5 5 7.69  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 
 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ 

5 4 6.15  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่ อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 7.69  

รวม  57 87.69  
  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
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 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 9.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 9.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 5  
 5.8  โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 5 5  
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ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5  
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100  92 92.00 

 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00  

รวม  9 90.00 90.00 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด า เนิ นการใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทค นิ คต่ า งๆ  ม าใช้ เพื่ อ วั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 

10 9 
 

5 

90 
 

50 

 



55 
 

 

สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด า เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

 4 40  

รวม 10 9 90  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน

10 8 
4 

80.00 
40.00 
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น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
ห ลั กก ารบู รณ าการ  ( Integration) กั บ
องค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้ าน
การเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 8.33  
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เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็ น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าห ม ายของโค รงก าร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใค รคื อกลุ่ ม เป้ าห มายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา (3) ยึ ด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ างเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 6.67  

      
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนน ร้อยละของ ความเห็นของ
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เต็ม ที่ได้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับ เปลี่ ยน โครงสร้ างเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดสร้ างส รรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 6.67  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 5 8.33  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่ สิ่ งที่ ได้ รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ด า เนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 65 57 95.00  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
  1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการตามหลักการบริหารราชการที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 น้ าแก้จน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์    

  โครงการที่ด าเนินการ ( 2562) 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯในครั้งนี้เป็นโครงการตามแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   จ านวน  4 โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน   จ านวน 2 โครงการ 
3.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน   จ านวน 1 โครงการ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      จ านวน 9 โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   จ านวน 17 โครงการ 
6.ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน        จ านวน 2 โครงการ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์      จ านวน – โครงการ 
รวมทั้งหมด       จ านวน 35 โครงการ 
   1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลถนน
โพธิ์   ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  35  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 142 โครงการ ซึ่งเป็นไป
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ตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2562  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนนโพธิ์จะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2561- 2562 กันยายน 2562  ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงเดือน
เมษายน – เดือนกันยายน 2562 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่
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