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  ส่วนที่ ส่วนที่   ๒๒  
การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล 

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

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลเมืองจันทบุรี ได๎จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  (พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งเป็นแผน

ที่ใช๎เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให๎มีความสอดคล๎องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี  เพ่ือตอบสนอง
ศักยภาพและความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองจันทบุรี มี  
6  ด๎าน ดังนี้ 

                           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนา    1)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให๎ก๎าวหน๎า 
       2)  สํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ทั่วไป 
                           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
    แนวทางการพัฒนา    1)  เพ่ิมศักยภาพการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนสํง 
3) สร๎างระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา    1)  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎เกิดความสวยงาม  และดูแลรักษาความสะอาดของบ๎านเมือง 

                                2)  สร๎างจิตส านึกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

                          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  
    แนวทางการพัฒนา   1)  สํงเสริมและรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                               2)  สํงเสริมให๎ประชากรดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข๎าง 
                               3)  พัฒนาระบบการให๎บริการทางด๎านสาธารณสุขให๎แกํประชากร 
                               4)  ควบคุมโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 
                               5)  ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
                               6)  สํงเสริมสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ 
                               7)  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภู  .   
                                    ปัญญาท๎องถิ่น 

8) เสริมสร๎างจิตส านึกด๎านคุณธรรมและจริยธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
                          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนา  1)  สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

             2)  สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี                      
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                     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
แนวทางการพัฒนา   1)   เพ่ิมขีดความสามารถการรักษาความสงบเรียบร๎อยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  
                               และทรัพย์สินของประชาชน 

2) พัฒนาระบบการบริหารงาน 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการให๎บริการประชาชน 
4) ประชาสัมพันธ์เผยแพรํกิจการและการด าเนินงานของเทศบาล 
5) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
6) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและจัดท าแผนของเทศบาล 
7) สร๎างสัมพันธไมตรีระหวํางเทศบาลกับประชาชนและหนํวยงานอื่น 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจันทบุรี 

“การศึกษาก้าวหน้า  โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เศรษฐกิจและคุณภาพ  ชีวิตดี  มีคุณธรรม” 
  
1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 
                   โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ได๎ประกาศใช๎เมื่อวันที่  
29  ธันวาคม 2559 และทีแ่ก๎ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการศึกษา 111 95,380,100 63 51,548,898.40 
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   20 49,395,100  2 2,425,000 
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   12 34,811,200 10 31,389,075 
4.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์   68 37,816,500 53 33,988,198.80 
5.ด้านเศรษฐกิจ   10 1,023,000  7 573,460 
6.ด้านบริหารจดัการ   76 58,250,500 63 38,363,500.72 

รวม 297 266,676,900   198 158,288,132.92 
 
 
หมายเหตุ โครงการกันเงินเบิกปี 2562 จ านวน 2 โครงการ 16,595,600  
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1.4 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานโครงการ 

      1.  เจ๎าหน๎าที่ผู๎รบัผิดชอบด าเนนิการไมํทนั เนื่องจากมีภารกิจอื่น 
      2.  ไมไํดร๎ับการจดัสรรงบประมาณ 
      3.  น างบไปใช๎ดา๎นที่จ าเป็น 
      4.  เนือ่งจากชํวงเวลาที่ก าหนดของโครงการฯ บุคลากรในสงักัดไมํพร๎อม เพราะต๎องเข๎ารับการอบรม  
           โครงการอื่นๆ ตลอดชํวงเวลาที่ก าหนดจดัโครงการฝกึอบรมฯ 
      5.  บางโครงการที่อดุหนุนท๎องถิ่นอืน่ด าเนนิการ  เจ๎าภาพไมํขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวํน
ท๎องถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ๎ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การตดิตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ๎งถิ่น ก าหนดให๎ต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ ซึ่งก าหนดไวด๎ังนี ้

ข๎อ ๒๘   ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย  

๑)  สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน๎าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสี่ปี และอาจได๎รับ

การคัดเลือกอีกก็ได๎ ซึ่งตามระเบียบข๎อ  ๒๘ นี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ประกอบด๎วย  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  
   

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
๑ นายยุคล       พิสมยรมย ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
๒ นายประสงค์  พูลพิทักษ์ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล)    
๓ นายพรชัย     ลี้ประกอบบุญ กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
๔ นายมานิตย์   เชิดโฉม กรรมการ (สมาชิกสภาเทศบาล)    
๕ นายประเสริฐ  เปี่ยมนุ่ม   กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)                
๖ นายธงชัย     สิทธิกุล กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)                
๗ นางจงกุล     มากดวง กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
๘ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กรรมการ (ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง) 
๙ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดจันทบุรี   กรรมการ (ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง)        

๑๐ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา    กรรมการ (หัวหน้าส่วนการบริหาร) 
๑๑ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม กรรมการ/เลขานุการ  (หัวหน้าส่วนการบริหาร) 

12 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

13 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  แบํงเป็น  2 ครั้ง  ดังนี้ 

                 ครั้งที่ 1  เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 
                 ครั้งที่ 2  เดือนเมษายน – เดือนกันยายน      

                 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีนั้น มีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะชี้ให๎เห็นถึง
การด าเนินงานตามแผนที่ได๎วางไว๎ วําสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได๎ตั้งไว๎หรือไมํ มากน๎อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปกรณ์ด๎านใดบ๎าง ที่ท าให๎การด าเนินงานไมํประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎ตรงตามความต๎องการหรือไมํ อยํางไร 

                ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีนี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นหลัก เนื่องจากได๎ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลโดยเข๎าใจได๎งําย 
 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

                                    การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                             เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

                                                    เทศบาลเมืองจันทบุรี 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.  ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20  

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  

3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย 60  

 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10)  

 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5)  

     3.5 กลยุทธ์ (5)  

     3.6 เป้าประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  

     3.8 แผนงาน (5)  

     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

 
รวมคะแนน  100  
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ปี 2562 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลเมืองจันทบุรี 

   
ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10   
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10   
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10   
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10   
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย 60   
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)   
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (5)   
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (5)   
   5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)   
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ (5)   
   สังคมแหํงชาติ     
   5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 (5)   
   5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)   
   5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง (5)   
   ยั่งยืน  ภายใต๎หลักประชารัฐ     
   5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล๎องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5)   
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)   
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ (5)   
   5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (5)   

รวมคะแนน 100   
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2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       
                      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได๎ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

            1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาสลเมืองจันทบุรี             
ปีละ 2 ครั้ง 

            2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ปีละ 2 ครั้ง 
                 2.1 ครั้งที่ 1  เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 
                 2.2 ครั้งที่ 2  เดือนเมษายน – เดือนกันยายน  
            3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร

ท๎องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให๎ผู๎บริหารเทศบาลเสนอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
จันทบุรี ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีให๎ประชาชนทราบ 
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2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองจันทบุรี  
 

สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ...............................) 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. ปี 25.............. รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
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สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ....................... 
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปี............. แผนด าเนินงาน 
ปี ................ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน 

 
 

โครงการ 

 
 
งบประมาณ 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

 
 

จ านวนเงิน 

 
ร๎อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

โครงการ 
ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการ 
อยูํระหวํางด าเนินการ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการ 
ยังไมํได๎

ด าเนินการ 

 
 

งบประมาณ 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา…………………………… 

         

แผนงาน.....................................................         

ล าดับ โครงการ  งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ช่วงเวลา ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

  แหล่งที่มา ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ ที่ด าเนินการ แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ   

        -  -   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

โครงการที่เทศบาลด าเนินการโดยใช้งบประมาณของเทศบาล   

 

ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาปี 2561   แผนการด าเนินงาน       
ปี 2561 

 งบประมาณที่เบิกจ่าย                                                                             
ผลการด าเนินโครงการ 

      
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  จ านวนเงิน  ร้อยละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

      โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

       จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  
1. ด้านการศกึษา 105   66,480,100  85 54,135,200  28,756,398.40  17.68 57   67.06   32,087,600  2 2.35 16,595,600 26  30.59    5,452,000  

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20   49,395,600  2       3,054,000     2,425,000.00  1.49      2      100     3,054,000        -        -                 -       -          -                -  

3. ด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ 12   34,811,200  10     28,060,400  31,389,075.00  19.30 10     100   28,060,400        -        -                 -       -          -                -  

4. ด้านสังคมและทรพัยากรมนุษย์ 58   36,914,000  49     36,920,800  33,548,198.80  20.63 45  91.84   36,861,800        -        -                 -  4    8.16        59,000  

5. ด้านเศรษฐกิจ 10     1,023,000  8         606,000  573,460.00  0.35 7  87.50       601,000        -        -                 -  1  12.50          5,000  

6. ด้านบรหิารจดัการ 63   48,250,500  56     39,846,540   38,363,500.72  23.59 50  89.29   39,236,540        -        -                 -  6  10.71       610,000  

รวม 268 236,874,400 210 162,622,940 135,055,632.92 83.04 171 81.43 139,901,340 2 0.95 16,595,600 37 17.62 6,126,000 
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โครงการที่เทศบาลด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

          

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาปี 2561 
  แผนการด าเนินงาน    

 ปี 2561 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
 

โครงการ โครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

โครงการ โครงการ โครงการ 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 

1. ด้านการศึกษา                      5                            5               5  100               -                    -                -                     -  
 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                       -                             -                -                -                -                    -                -                     -  
 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       -                             -                -                -                -                    -                -                     -  
 

4. ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย ์                      4                            4               4  100               -                    -                -                     -  
 

5. ด้านเศรษฐกิจ                       -                             -                -                -                -                    -                -                     -  
 

6. ด้านบริหารจัดการ                     13                          13             13  100               -                    -                -                     -  
 

รวม 22 22 22 100               -                    -                -                     -  
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โครงการที่อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาปี 2561 
  แผนการด าเนินงาน    

 ปี 2561 
 งบประมาณที่เบิกจ่าย  ผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ  จ านวนเงิน  
ร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

ด าเนินการแลว้เสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ 
งบประมาณ 

โครงการ 
งบประมาณ 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านการศกึษา 1  28,900,000  1  28,900,000   22,792,500  
       

76.89        1   100.00   28,900,000    -    -    -        -    -                -  

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  -   -           -                  -                 -             -          -          -                   -         -         -              -        -        -                -  

3. ด้านทรพัยากรธรรมชาติฯ  -   -           -                  -                 -             -          -          -                   -         -         -              -        -        -                -  

4. ด้านสังคมและทรพัยากรมนุษย์ 6       902,500  5       745,000       440,000  
        

1.48        4     80.00       740,000         -         -              -  1     20         5,000  

5. ด้านเศรษฐกิจ  -   -           -                  -                 -             -          -            -                 -         -         -              -        -        -                -  

6. ด้านบรหิารจดัการ  -   -           -                  -                 -             -          -            -                 -         -         -              -        -        -                -  

รวม         7   29,802,500  6 29,645,000 23,232,500 
      

78.37  5 
   

83.33  29,640,000  -  -  - 1 16.67 5,000 
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ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเภทครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาปี 2561 
  แผนการด าเนินงาน 

ปี 2561 
 งบประมาณที่เบิกจ่าย  ผลการด าเนินโครงการ 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ  จ านวนเงิน  ร้อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รายการ 
งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ครุภัณฑ์การศึกษา 6 
     
1,124,000  6   1,124,000     497,000  2.66      6     100   1,124,000        -        -              -        -        -                  -  

2.ครุภัณฑ์ส านักงาน 65 
     

1,973,060  41   1,337,560   1,022,340  5.47     38  92.68   1,067,660        -        -              -       3  7.32  
       

269,900  

3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 
        
922,400  9     865,700     823,990  4.41      9     100     865,700        -        -              -        -        -                  -  

4.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 12 
     

2,146,000  7     822,000     379,990  2.03      5  71.43     406,000        -        -              -       2  28.57 
       

416,000  

5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 47 
     

1,007,900  36     726,300     654,800  3.51     34  94.44     685,500        -        -              -       2  5.56 
        

40,800  

6.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 
    

24,544,000  8   9,811,000   8,551,454  45.79      7  87.50   9,511,000        -        -              -       1  12.50 
       

300,000  

7.ครุภัณฑ์การเกษตร 9 
     

1,643,600  6   1,544,400   1,073,400  5.75      6     100   1,544,400        -        -              -        -   -                 -  

8.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 
        

140,000  2      80,200      79,600  0.43      2     100      80,200        -        -              -        -   -                 -  

9.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9 
    

11,678,600  5   1,973,600   1,603,600  8.59      3  60.00   1,603,600        -        -              -  2 40.00 
       

370,000  

10.ครุภัณฑ์โรงงาน 3          41,500  3      41,500      32,650  0.17      3     100      41,500        -        -              -        -        -                  -  
11.ครุภัณฑ์ดับเพลิง 1          60,000         -               -              -             -        -        -              -        -        -              -        -        -                  -  

12.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1          16,000         -               -              -             -        -        -              -        -        -              -        -        -                  -  

13.ครุภณัฑ์กีฬา 2         348,560  2     348,560     348,560  1.87      2     100     348,560        -        -              -        -        -                  -  

14.ครุภณัฑ์อืน่ 2     10,638,000         -               -              -             -        -        -              -        -        -              -        -        -                  -  

รวม 192 56,283,620 125 18,674,820 15,067,384 80.68 115 92 17,278,120 0 0 0 10       8  1,396,700 
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1) ผลการน าแผนพัฒนาในปี 2561 ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ      

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561 แผนการด าเนนิงาน โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็นร้อยละ งบประมาณจ่ายจริง 

1. ด้านการศึกษา 105 66,480,100 85 54,135,200 57 67.06 32,087,600 

        

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 49,395,600 2 3,054,000 2 100.00 3,054,000 

        

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 34,811,200 10 28,060,400 10 100.00 28,060,400 

        

4. ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 58 36,914,000 49 36,920,800 45 91.84 36,861,800 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 10 1,023,000 8 606,000 7 87.50 601,000 

        

6. ด้านการบริหารจัดการ 63 48,250,500 56 39,846,540 50 89.29 39,236,540 

        

รวม 268 236,874,400 210 162,622,940 171 81.43 139,901,340 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
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     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
     

รวม    
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
     

รวม    
        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
     

รวม    
        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
     

รวม    
 
 
     1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 
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รวม    
 
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       
       
       

รวม    
 
 
 
 
        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       
       
       

รวม    
 
        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

       
       
       

รวม    
 
 
 
 
 
 
        5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560     

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไมํได๎ด าเนินการ โครงการที่ได๎ด าเนินการจริง 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

 จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

                 
                 
                 
                 
                 

รวม                 
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    1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
     
     
     
     

รวม   
 
    1.3.4 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได๎จริงหรือได๎ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได๎รับ 
      
      
      
      

รวม    
 
 
    1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
     1.4.1 ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน ผลที่ได๎รับจริง ตัวชี้วัด 
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ที่ด าเนินการจริง หรือผลที่ส าคัญ (KPI) 
      
      
      
      

รวม    
 
     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได๎รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

       
       
       
       

รวม     
 
 
 
    1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก๎ไข ความเห็นของผู๎บริหาร 
     
     

 

     1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก๎ไข ความเห็นของผู๎บริหาร 
     
     

 

     1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก๎ไข ความเห็นของผู๎บริหาร 

     
     

 

     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก๎ไข ความเห็นของผู๎บริหาร 

     
     

 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงจนัทบุรี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       
                      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได๎ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

            ๑.  ก าหนดกรอบเวลา (time frame)  โดยก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
                  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาสลเมืองจันทบุรี ปี

ละ 2 ครั้ง 
                  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ปีละ 2 ครั้ง 
                      2.1 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 
                      2.2 ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน – เดือนกันยายน  
                  3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ

ผู๎บริหารท๎องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให๎ผู๎บริหารเทศบาลเสนอสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองจันทบุรีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

             2. ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้น มีความสอดคล๎องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมือง
จันทบุรี 

             3. ความเพียงพอ (adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด๎วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มี
อยูํจริงในเทศบาลเมืองจันทบุรีมาปฏิบัติงาน 

             4. ความก้าวหน้า  (progress)  กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตํางๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได๎จากชํองงปีงบประมาณที่ผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผํานมา 

             5. ประสิทธิภาพ (efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง
ผลผลิตหรือผลที่ได๎รับจริง กับทรัพยากรที่ได๎ใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งสามารถวัด
ได๎เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น 

             6. ประสิทธิผล (effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพ ท าให๎เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output)  ซึ่งสามารถวัดได๎เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผล มีความจ าเป็นที่
จะต๎องวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของเทศบาลเมืองจันทบุรี ทั้งในระดับชุมชน และอาจรวมถึงอ าเภอเมือง
จันทบุรี และจังหวัดจันทบุรีด๎วย เพราะวํามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท๎องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน 
2.4  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
           2.4.1 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ.2561-2565) และเพ่ิมเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง 
           2.4.2 แผนด าเนินงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) 
           2.4.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
           2.5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (E-Plan) 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ......ให๎เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด๎วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุํมจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด.......เชํน 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการคมนาคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได๎แกํยุทธศาสตร์............................................สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่.......................................ซึ่งก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินการในเรื่อง........................................ ...ซึ่งสอดคล๎องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด............และ
จังหวัดอุดรธานี ที่ได๎ก าหนดเป็นเป้าประสงค์วํา................................ตามยุทธศาสตร์ที่..............................ซึ่ ง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ก าหนดให๎ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสอดคล๎องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกลําว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่............................. 
      2).....................................................................................................  
      3) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ............................................ 
      4) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม.................................................. 
      5) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม
........................................... 
      6) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา........................................... 
      7) ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล๎อม......................................... 

ฯลฯ 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      ......ให๎เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสูํการก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คําเป้าหมาย  
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เชํน 
      1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎วํา.....................................ซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการมุํงมั่นในการพัฒนาท๎องถิ่นในด๎าน...................................และ........... ...........
เห็นได๎จากการก าหนดยุทธศาสตร์................................โดยก าหนดโครงการ..................จ านวน...........ปรากฏใน
แผนงาน....................และพบวําจ านวนโครงการ....................โครงการ ได๎ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ หรือคิดเป็นร๎อยละ...............ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
      2 ) 
.............................................................................................................................. 

ฯลฯ 
  
    2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      1) วิสัยทัศน์  
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      …….เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่
เกิดข้ึนจริงจากโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น....... 
      2) ยุทธศาสตร์ 
      …….เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําสอดคล๎องกับ
ปัญหาที่เกดิขึ้นจริงและจ าด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........   
      3) เป้าประสงค ์
      …….เป็นการอธิบายเป้าประสงค์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําสอดคล๎องกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและจ าด าเนินการจริงในท๎องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จ าเพาะเจาะจง........ 
      4) ตัวชี้วัด  
      …….เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได๎ถูกต๎องตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........ 
      5) คําเป้าหมาย 
      …….เป็นการอธิบายคําเป้าหมายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการเทําไหรํ กี่ครั้ง หรือร๎อยละ หรือความกว๎าง ยาว กลุํม องค์กรตําง ๆ เป็นต๎นที่เกิดขึ้นจริง
และจ าด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........ 
      6) กลยุทธ์ 
      …….เป็นการอธิบายกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําจะขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ได๎ส าเร็จอยํางไรหรือยุทธศาสตร์จะส าเร็จได๎อยํางไรที่ด าเนินการจริงในท๎องถิ่น........ 
      7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     …….เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําจะมี
ความมุํงมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท๎องถิ่นในเรื่องใดที่จ าเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท๎องถิ่น             
ทีด่ าเนินการจริงในท๎องถิ่น........ 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     …….เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นทั้งหมด ผลแหํงความส าเร็จนั้นคืออะไร สอดคล๎องหรือตรงกับสิ่งที่ก าหนดหรือวางแผนไว๎หรือไมํ 
อยํางไร........ 
 
 
 
 
 
    2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
      ……เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด๎วย...... 
      1) SWOT Analysis 
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      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น กรณีไมํได๎ด าเนินการ ไมํต๎อง
อธิบาย.......... 
      ............................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................................  
      2) Demand Analysis (Demand & Supply)    
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น กรณีไมํได๎ด าเนินการ ไมํต๎อง 
      ………..มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได๎ การสร๎างรายได๎ การใช๎อุปสงค์ (Demand) 
อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข๎อส าคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวมได๎อยํางลงตัวในยุคปัจจุบัน.... 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
      3) Global Demand  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น กรณีไมํได๎ด าเนินการ ไมํต๎อง 
      ……..….อธิบายถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท๎องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาล
เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization     ที่เกิดผลจริงในท๎องถิ่น
น าไปสูํ Global …. 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
      4) Trend  
      ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น กรณีไมํได๎ด าเนินการ ไมํต๎อง 
      ...........อธิบาย Trend Trend  อันเป็นแนวโน๎ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย 
คนในท๎องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน๎มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
อธิบาย.......... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
      5) Integration 
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       ………..เป็นการอธิบาย การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ และเป็นการก าหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น กรณีไมํได๎ด าเนินการ ไมํต๎อง
อธิบาย..........  
      ………….อธิบาย Integration การรวมเข๎าเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน  การผสม
กลมกลืนของแผน กระบวนการ ข๎อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี ่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที ่ส าคัญของการพัฒนาท๎องถิ ่น จะส าเร็จได๎เมื ่อ
องค์ประกอบแตํละสํวนของระบบการจัดการการด าเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมตํอกันอยํางสมบูรณ์  ท าให๎
เป็นหนํวย เป็นก๎อน เป็นตัว เป็นจ านวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น.... 
      ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด..... 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ อปท.) 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

        
        
        
        
        
        
        

 รวม   
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได๎ก าหนดไว๎ จ านวน................โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด...................โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น.................โครงการ ด าเนินการจริง...................โครงการ หรือคิดเป็นร๎อยละ............ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎....................(ระบุชื่อยุทธศาสตร์/จ านวนโครงการ งบประมาณ ร๎อยละ...ฯลฯ) 
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   2.2  เดือนเมษายน 2561-30 กันยายน 2561 
     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 

       
       
       
       

รวม       
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให๎ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด๎าน หลายแผนงาน ก็ได๎ และหนํวยงานรับผิดชอบหลัก/หนํวยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หนํวยงานตามความเป็นจริงได๎   
  2.  ด๎าน ให๎ลงด๎าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจา๎ปขีององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน ด๎านบริหารทั่วไป ด๎านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต๎น   
  3.  แผนงาน ให๎ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ๎าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต๎น 
 
 
 
    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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รวม   

 
    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

         
         
         

รวม   
 
 
 
    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด (แบบ ผ.
03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
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    3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงานที่
ขอประสาน 

 

        
        

รวม   
(3.1.4 ใช๎ส าหรับ องค์การบริหารสํวนจังหวัด)  
 
 
 
 
    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
  
    3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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รวม   
 
     
 
 
 
 
    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได๎รับจริง หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
         
         
         

รวม   
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   3.2  ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
     3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    3.2.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
    3.2.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหนํวยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
    3.2.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด (แบบ ผ.
03) 
    3.2.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัดของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด....... (แบบ ผ.04)  
    3.2.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
    3.2.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการโดยไมํใช๎งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
    3.2.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปสูํการปฏิบัติที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......
ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  

20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด       10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์       5   
 3.5 กลยุทธ์        5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   

รวมคะแนน  100   
 
  1) พบวําประเด็น...............ได๎คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล......................................................................................................  
  2) พบวําประเด็น................ได๎คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล........................................................................................ .............. 
  3) พบวํา...................................................................................................................... ........ 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให๎คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 
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1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20    

 1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ ต้ังของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของไม๎/ป่าไม๎ ฯลฯ 
ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ 

3    

1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข๎อมูล เกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม เชํน  การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2    

1.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคม
ขนสํง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถ่ิน (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

2    

1.6 ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2    

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ป่าไม๎ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

2    

1.9 การประชุมประชาคมท๎องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถ่ิน โดยใช๎กระบวนการรํวม
คิด  รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ 
รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท๎องถ่ินตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

3    

รวม 20    
  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน นโยบายของผู๎บริหารท๎องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหํงชาติ และ Thailand 4.0  

2    

2.2 การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช๎ ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการ
พัฒนาท๎องถ่ิน 

1    

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน เป็น
ต๎น 

2    

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน 
การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุํมตําง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป 
เป็นต๎น 

2    

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตําง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มี
ผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

2    

 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถ่ิน ด๎วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2    

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิง
พื้นที่  มีการน าเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก๎ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก๎ไขปัญหา 

2    

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการ
เบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชํน สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ

2    
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เบิกจํายงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท๎องถ่ินในเชิงคุณภาพ 
2.9 ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผํานมาและแนว
ทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1    

รวม 15    
  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   และ Thailand 
4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหํงชาติ   และ Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี และ Thailand 4.0 

10    

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

5    

.. 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จะน าไปสูํการ

5    
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บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
3.6 เป้าประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและ
สนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5    

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถ่ิน เพื่อให๎
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  คํา เป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่มี
ความชัดเจน น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถ่ินใน
แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลําว 

5    

   
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

5    

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุํมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพื่อ
น าไปสูํการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท๎องถ่ินในแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินสี่ปีอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

5    

รวม     
  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให๎คะแนนโครงการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10   

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้ง

งบประมาณได๎ถูกต๎อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   
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  1) พบวําประเด็น...............ได๎คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  2) พบวําประเด็น................ได๎คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร๎อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร๎อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเชํนนั้น/เหตุผล...................................................................................................... ......... 
  3) พบวําความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได๎คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร๎อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎ว
เข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบวําก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ 
ได๎คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร๎อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบวําการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจํายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจํายใหมํ จ านวน............โครงการ คิดเป็นร๎อยละ........ของโครงการทั้งหมด
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน....
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบวํา ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให๎คะแนนโครงการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 
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1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎ อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช๎ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎าน
สังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

10    

รวม     

  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลใน
เชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว๎หรือไมํ
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไหรํ จ านวนที่ไมํ
สามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถ่ิน
ตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
 

10    

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ

ที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ (Quantitative) 
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รวม     

  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคตําง ๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตําง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตํอความ
ต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่
หรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตําง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ ไ ด๎รับงบประมาณมาด า เนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 

10    

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ

ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
    

รวม     

  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในมิติ
ตําง ๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถ่ินโดยใช๎ 

SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก

การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดตํอกัน 

10    

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ  ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน       (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม     

  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและด าเนินการเพื่อให๎
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่
ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5    
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5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิ ธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวั ตถุประสงค์  มีความเป็นไปได๎ชั ดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํ
การต้ังงบประมาณได๎ถูกต๎อง 
สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึง
เป้ า หม าย ต๎อ งชั ด เ จน   ส ามา ร ถ ระ บุ จ าน ว น เทํ า ไ ร  
กลุํมเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเป้าหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวํา
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุํมเป้าหมายของโครงการ หากกลุํมเป้าหมายมีหลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุํมเป้าหมายรอง 

5    
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 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาค
และเทําเทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5    

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 
ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกบั
ดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) การบริหารราชการแผํนดินที่
มีประสิทธิภาพ 

5    
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 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง

เศรษฐกิจ ไปสูํ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (1) 

5    
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เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการ
เน๎นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เ ติมเต็มด๎วย
วิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิ จัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท๎องถ่ินมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท๎องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํ
สามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่ งออกจากกันได๎ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท๎องถ่ินต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทาง
ไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5    
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 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให๎ท๎องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถ่ินที่พัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง

ท๎องถ่ิน (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ

ในการจัดท าโครงการได๎แกํ (1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรํงใส (Transparency) 

5    

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับ
โครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท๎องถ่ิน มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อน
ไมํมากกวํ าหรื อ ไมํ ต่ ากวํ าร๎ อยละ ห๎าของการน า ไป ต้ัง
งบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจํายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5    
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้ วัด (KPI)  และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได๎ 

(measurable) ใ ช ๎บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  

(effectiveness) ใ ช ๎บ อ ก ป ร ะ สิท ธ ิภ า พ

(efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ           
(การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

5    

5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่ เกิดข้ึนได๎จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว๎ การได๎ผล
หรือผลที่ เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวํา
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ 
(3 )  ร ะบุ สิ่ ง ที่ ต๎ อ งก า รด า เ นิ น ง าน อยํ า งชั ด เ จนแล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได๎ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล  สอดคล๎องกับความเป็นจริง (5) สํงผลตํอการบํงบอก
เวลาได๎ 

5    

รวม 65    

  สรุปความเห็นและข๎อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 
2561) 
  3.1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    
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3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในหมํูบ๎าน/ชุมชน    
 - น๎อยกวํา 5 ป ี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกวํา 30 ป ี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน๎ (หรืออํานออก

เขียนได๎) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต๎น    
- มัธยมศึกษาตอนต๎น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตร ี    

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหนํงหรือสถานภาพในหมํูบา๎น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท๎องถิ่น    
- ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมํูบ๎าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมํูบ๎าน/ชุมชนเมือง    
- กลุํมอาชีพ/ตัวแทนกลุํมอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู๎ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุํมหรืออาสาสมัคร เชํน อาสาพัฒนา    
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ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุํมพลังทางสังคมอื่นๆ  
- ชมรมผู๎สูงอายุ ตัวแทนผู๎สูงอายุ    
- กลุํมหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค๎า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การทํองเที่ยว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค๎าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หนํวยงานอื่น ๆ    
 รวม   

 
  จากตารางข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
  1) ............................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................. ............................................... 
  2) .............................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..............................................................................................  
  3) .......................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..............................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
  4) .......................................................................................................................... ............................ 
................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
  5) .......................................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
  6) .......................................................................................................................... ............................ 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า   หน้า 53 
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  3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.1 แผนงาน..... 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) พบวําโครงการที่ด าเนินการได๎จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได๎มากสุด ได๎แกํโครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได๎
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร๎อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  2) พบวําโครงการที่ด าเนินการได๎จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได๎น๎อยสุด ได๎แกํโครงการ..................................พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได๎
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเปน็ร๎อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 
  3) พบวําโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร๎อยละ............ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการจริง ได๎ผลผลิ ตของ
โครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได๎จริง ๆ........) จ านวน..........รายการ/ครั้ง/กลุํม...ฯลฯ คิดเป็นร๎อยละ...........ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
  4) พบวํา .................................................................................................................... ............................................................................................ 
 
 
    3.2.2 แผนงาน..... 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 แผนงาน ..... 
    4.1.1 โครงการ .....    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 
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ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

       
    4.1.2 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

       
  4.2 แผนงาน ..... 
    4.2.1 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

       
 
    4.2.2 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตามแผนพัฒนา ด าเนิน 
การจริง 

       
 
  4.3 สรุปโครงการทั้งหมด   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง(บาท) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
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1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม     
 
  1) โครงการที่ 1 โครงการ..............................................กลุํมเป้าหมายที่ได๎รับผลจากโครงการจ านวน................คน/ค รัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได๎ รายได๎ 
ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได๎รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุจ านวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร๎อมจ านวนร๎อยละ การเปรียบเทียบร๎อยละ...ฯลฯ) 
   -ระบุความพึงพอใจ (ถ๎ามี)  เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
             5       มากสุด 
             4  มาก 
             3  ปานกลาง 
             2  น๎อยหรือน๎อยมาก 
             1  ปรับปรุง 
  -ระบุหรือวัดความพึงพอใจด๎วยรูปแบบตําง ๆ ตามที่ก าหนดไว๎ 
  2) พบวําโครงการที่ประสบผลส าเร็จสูงสุดซึ่งวัดได๎จากตัวชี้วัด (Key performance  indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึง
ความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได๎จริง....) 
  3) อธิบายถึงโครงการที่ด าเนินการจริง ได๎ด าเนินการหรือได๎ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไม ํและผลกระทบ (Impact) แตํละโครงการ 
  4) ............................................................................................................................................... 
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5. ผลการด าเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ล าดับ โครงการ ก าหนดกรอบเวลา ความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 2561 ที่อยูํในงบประมาณรายจําย
ประจ าปี/เพ่ิมเติม จํายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจํายใหมํ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   (ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    (ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร).................................................................................................. ...... 
 ................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   (เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ อยํางไร ต่ ากวํา สูงกวํา ราคากลาง ราคาต๎นทุน..ฯลฯ..)… 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  6.4 เวลา (Time)  
    (เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ อยํางไร เร็วกวํา ช๎ากวํา ทันตามเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ อยํางไร...
ฯลฯ..) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................................... 
 6.4 การได้รับประโยชน์ 
    (..ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร…)……………………………… 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
  6.5 การวัดผล 
    (...วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key  Performance  Indicators  : KPIs)…. 
............................................................................................................................. ................................................... 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    (ระบุผลกระทบ เป็นด๎านหรือเป็นมิติหรือตามอ านาจหน๎าที่หรือสภาพพ้ืนที่ที่เกิดข้ึนจริงของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาจเป็นด๎านลบหรือสิ่งที่จะกํอให๎เกิดความเสียหายในอนาคต)...............………….. 
............................................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1..................................................  
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
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    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2..................................................  
   ฯลฯ 
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ วําส าเร็จอยํางไร แสดงให๎เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิต ิฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได๎จริงและไมํสามารถด าเนินการได๎....    
 .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เป้าหมาย...........................................................  
    1.2.2 เป้าหมาย................................................. .......... 
    1.2.3 เป้าหมาย...........................................................  
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุํมเป้าหมายที่เหมือนกัน สอดคล๎องกัน คล๎ายกัน เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได๎จริงและไมํ
สามารถด าเนินการได๎.... 
   ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท๎องถิ่นวําส าเร็จอยํางไร แสดงให๎เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได๎จริงและไมํสามารถด าเนินการได๎.... 
    ……............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท า
โครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได๎ การสร๎างรายได๎ การใช๎อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over 
Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข๎อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวมได๎อยํางลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ….อธิบายให๎เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท๎องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 
Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท๎องถิ่น
น าไปสูํ Global 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให๎เป็น Trend อันเป็นแนวโน๎ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท๎องถิ่นจะ
เกิดการพัฒนาหรือการโน๎มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
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   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
ที่วัดได๎จริง ไมํจริงในโครงการพัฒนาท๎องถิ่น วําส าเร็จอยํางไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
   
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข๎อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก        การ
เสนอปัญหาในการพัฒนาท๎องถิ่น ไมํควรเสนอวํามีงบประมาณไมํเพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร๎อยๆ ปี      ก็มี
งบประมาณไมํเพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยูํในกลุํมประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   จึงต๎อง
ใช๎งบประมาณอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด...จึงควรน าเสนอในมิติด๎านการพัฒนาท๎องถิ่นที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเงิน
หรืองบประมาณที่มีอยูํ แตํถ๎าโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะท าให๎เงินหรืองบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น๎อยลง หรือหนํวยงานอื่นมาใช๎ ขอใช๎เงินหรืองบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ก็ควรน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให๎ชัดเจน พร๎อมเสนอแนวทางการแก๎ไข.... 
  ….น าข๎อ 1.3 มาประกอบข๎อเสนอแนะด๎วย.... (1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่น) 
  ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ข้อควรจ า 
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ข๎อความท่ีขีดเส๎นใต๎ไว๎ให๎ เชํน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ทํานก็แก๎ไขให๎เป็นหนํวยงานของทําน หรือข๎อมูลใด ๆ ท่ีขีดเส๎นใต๎ไว๎ แสดงให๎เห็นถึงการปรับเปลี่ยนใน
หนํวยงานของทํานท่ีเป็นจริง 
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1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เดิมต าบลวังโพธิ์เป็นหมูํบ๎านในเขตการปกครองของอ าเภอคง
ตํอมาปี พ.ศ. 2519 กระทรวงมหาดไทยได๎ประกาศยกฐานะต าบลวังโพธิ์  ต าบลบ๎านเหลื่อม  และต าบลชํอระกา     
ขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอบ๎านเหลื่อม  เมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2519  และเป็นอ าเภอบ๎านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้ 
ต าบลวังโพธิ์  เป็นต าบล  1  ใน  4  ต าบลของอ าเภอบ๎านเหลื่อม  ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  6  
หมูํบ๎าน  และได๎ยกฐานะจากสภาต าบลวังโพธิ์เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  เมื่อปี  พ.ศ. 2539  ต าบลวัง
โพธิ์  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยูํติดกันท๎องถิ่นใกล๎เคียง และจังหวัดใกล๎เคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตเทศบาลบ๎านเหลื่อม และองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเหลื่อม 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองค์การบริหารสํวนต าบลโคกกระเบื้อง     
  ทิศใต๎  ติด       เขตองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านปรางค์ อ าเภอคง    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองค์การบริหารสํวนต าบลชํอระกา 
 

โดยต าบลวังโพธิ์  ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอ าเภอบ๎านเหลื่อม  อยูํในเขตการปกครองของอ าเภอบ๎านเหลื่อม
หํางจากตัวอ าเภอระยะทาง 4 กิโลเมตร  ต าบลวังโพธิ์  มีพ้ืนที่ประมาณ  26 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 16,250 ไรํ  
เป็นต าบลคํอนข๎างเล็ก  โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมูํบ๎าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 ห๎วยชงโค 1 
2 วังโพธิ์ 2 
3 นา 3 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่องค์การ... 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ ์
อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 

4 โนนทองหลาง 4 
5 วังแรํ (บางสํวน) 6 
6 สระแดงพัฒนา 5 
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โครงสร้าง... 

 
 
 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ ์
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สภาองค์การ... 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 
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โครงสร้าง... 
 

              
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 
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๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  
(2)  หัวหน๎าส านักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นิติกร   
(6)  เจ๎าพนักงานธุรการ   
(๗)  เจ๎าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู๎ชวํยเจ๎าพนักงานธุรการ)   
    (๒)  พนักงานขับรถยนต์)   
-  พนักงานจ๎างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป)   

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู๎อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการคลัง   
(3)  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี   
(4)  เจ๎าพนักงานพัสดุ   
(5)  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   
   (3)  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่าง 
(1)  ผู๎อ านวยการกองชําง     
(2)  นายชํางโยธา    

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
   (๒)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
-  พนักงานจ๎างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป   
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  2  ต าแหนงํ 

-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู๎ดูแลเด็ก)  จ านวน  2  ต าแหนํง 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน   

 

รวม จ านวน  ๑๙  คน จ านวน  ๑๑  คน 
  

องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์แบํงโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง ทั้งหมด  
๕  สํวนราชการ  พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  ๑๙  คน  พนักงานจ๎าง  จ านวน  ๑๑  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๙  คน  
โดยมีภารกิจการบริหารงาน 
 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลวังโพธิ์   มีสวํนรํวมในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน การชํวยเหลืองานขององค์การบริหารสํวนต าบล เสนอแนะใน
กิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลในการด าเนินงานตํางๆ   เชํน  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล, 
ประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข๎มแข็ง  การรณรงค์ตํอต๎าน
ยาเสพติด ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์มีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม มีล าห๎วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแกํการท าการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลวังโพธิ์มีความคล๎ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางโดยทั่วไปจ าแนกได๎ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต๎นระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร๎อนจัดและแล๎งจัดติดตํอเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน๎อย และมีพายุฤดูร๎อนเป็นบางชํวงที่มีคลื่นความร๎อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร๎อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
กวําปีทีแ่ล๎วและมีภาวะฝนทิ้งชํวงในบางชํวง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ตํอปี  

ฤดูหนาว เริ่มต๎นระหวํางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลวังโพธิ์จ านวน ร๎อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินรํวนปนทราย 
จึงไมํสามารถเก็บกักน้ าได๎ พ้ืนที่เพาะปลูกสํวนใหญํ เป็นพืชไรํและพืชหมุนเวียน  ประกอบกับเป็นบริเวณที่มีชั้น
เกลืออยูํชั้นลําง ท าให๎เป็นดินเค็ม จ าแนกพ้ืนที่ตามความเค็มได๎ 4 ประเภท คือ 
             (1)  บริเวณที่มีดินเค็มจัด มีคราบเกลือปรากฏบนผิว ประมาณร๎อยละ 10 ของพ้ืนที่พบบริเวณ
ทิศใต๎และทิศตะวันออกของต าบล 
             (๒)  บริเวณท่ีดินเค็มเล็กน๎อย มีคราบเกลือร๎อยละ 1- 10 พบบริเวณใต๎บ๎านห๎วยชงโค หมูํที่ 1 

(3)  บริเวณ... 
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            (3)  บริเวณท่ีราบต่ ามีศักยภาพเป็นเค็ม พบบริเวณบ๎านวังแรํ หมูํที่ 5 
            (4)  บริเวณท่ีสูงมีชั้นหินเกลืออยูํข๎างลําง พบบริเวณบ๎านโนนทองหลางหมูํที่ 4 
             ส าหรับประเภทของดินในเขตพ้ืนที่ต าบลวังโพธิ์ทางด๎านกายภาพประกอบด๎วย 6 ชุดดิน คือ ชุด
ดินร๎อยเอ็ด อยูํทางทิศใต๎ของต าบล มีประมาณ ร๎อยละ 10              

ชุดดินร๎อยเอ็ดที่มีเกลือสูง มีประมาณร๎อยละ 10 อยูํทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของต าบล
ประมาณร๎อยละ 25              

ชุดดินสตึก อยูํในตอนกลางทางทิศตะวันออกของต าบล มีประมาณร๎อยละ 25  ชุดดินจตุรัส อยูํ
ทางทิศใต๎ของต าบล มีประมาณร๎อยละ 25 ชุดดินร๎อยเอ็ดที่มีเนื้อดินรํวน อยูํทางทิศเหนือของต าบลมีประมาณ
ร๎อยละ 5 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แหํง   แหลํงน้ า
ทั้ง ๕ แหํงเคยเป็นแหลํงน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ได๎ด าเนินการขุดลอกแหลํง
น้ าและกํอสร๎างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห๎วย  3 แหํง  สระน้ า  9 แหํง 
    หนองน้ า 1 แหํง  บํอน้ าตื้น - แหํง 
    ล าคลอง  4 แหํง  บํอบาดาล 1 แหํง 
    บึง  - แหํง  อํางเก็บน้ า - แหํง 
    แมํน้ า  - แหํง  ฝาย  4 แหํง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหํง  เหมือง  - แหํง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีป่าไม๎  แตํมีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎าน
ปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   

 
 
 
 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน 6 หมูํบ๎านมีพื้นที่อยูํในองค์การ
บริหารสํวนต าบลทั้งหมด 6 หมูํบ๎าน ดังนี้ 

หมูํที่  1  บ๎านห๎วยชงโค  ผู๎ปกครอง  นายอนันต์     หวังแอบกลาง    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  2  บ๎านวังโพธิ์  ผู๎ปกครอง  นายยรรยง  โพธิ์นอก  ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  3  บ๎านนา   ผู๎ปกครอง  นายกล๎าณรงค์ พัวพัฒนพงศ์     ก านันต าบลวังโพธิ์ 
หมูํที่  4  บ๎านโนนทองหลาง ผู๎ปกครอง  นายมงคล กว๎างนอก ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่  5  บ๎านวังแรํ  ผู๎ปกครอง  นายเดชณรงค์  เงินทอง ผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  6  บ๎านสระแดงพัฒนา ผู๎ปกครอง  นายสมพงษ์  สอนโคกสูง        ผู๎ใหญํบ๎าน 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ มีทั้งหมด  ๖  หมูํบ๎าน  ประชาชนให๎ความรํวมมือด๎านการ

เลือกตั้งเป็นอยํางดี  เชํน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช๎
สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  1,424 คน  จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๑,797   คน  คิดเปน็ร๎อยละ  ๗9.24  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1,424 
คน จากผู๎มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,797  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗9.24  ปัญหาคือการแขํงขันทางการเมือง 

คํอนข๎างสูง... 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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คํอนข๎างสูง มีจุดที่นําสังเกตคือ มีการย๎ายเข๎าย๎ายออกชํวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  
สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู๎ใหญํบ๎าน  การแก๎ไขปัญหาขององค์การ
บริหารสํวนต าบล คือ ขอความรํวมมือ  ผู๎น า  เจ๎าหน๎าที่ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบให๎ระมัดระวัง สอดสํองพฤติกรรมและ
ให๎รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง  เกี่ยวกับข๎อกหหมายของการเลือกตั้งที่
กระท าได๎และท าไมํได๎ให๎ประชาชนได๎รับทราบ ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎พยายามแก๎ไข  
โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกหมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6)   
    -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  1,๗97  คน 
   -  จ านวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  1,424  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6) 

-  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  1,424  คน  จากผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  1,๗97  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗9.24   
   -  จ านวนผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ๑,424 คน  จากผู๎
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,๗97  คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๗9.๒4 

 
 
 
 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  ๖  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ห๎วยชงโค 205 278 277 

๒ วังโพธิ์ 153 209 211 

๓ นา 224 407 398 

๔ โนนทองหลาง 98 190 1๘2 

๕ วังแรํ (บางสํวน) 54 49 47 

๖ สระแดงพัฒนา 27 48 36 

รวมทั้งสิ้น ๗๖๑ ๑,๑๘๑ ๑,๑๕๑ 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านเหลื่อม  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านเหลื่อม  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 

 

 

3.2 ช่วงอาย.ุ..

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 ห๎วยชงโค 264 274 264 277 266 277 26๒ 27๕ 26๕ 27๓ 277 278 
2 วังโพธิ์ 221 226 218 221 216 217 21๐ 21๖ 21๒ 21๕ 211 209 
3 นา 423 426 421 410 409 407 40๗ 40๔ 40๘ 40๖ 398 407 
4 โนนทองหลาง 173 188 175 195 173 194 17๑ 19๒ 17๑ 19๑ 1๘2 190 
5 วังแรํ 43 45 44 45 44 46 4๓ 4๕ 4๕ 4๔ 47 49 
6 สระแดงพัฒนา 42 48 39 48 39 49 ๔๐ 4๘ 3๕ 4๗ 36 48 

รวม 
1,166 1,207 1161 1196 1,147 1,190 ๑,๑๓๓ ๑,๑๘๐ ๑,๑๓๖ ๑,๑๗๖ ๑,๑๕๑ ๑,๑๘๑ 

2,373 2,357 2,337 ๒,๓๑๓ ๒,๓๑๒ ๒,๓๓๒ 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 225 221 อายุต่ ากวํา  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 695 722 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 261 20๘ อายุมากกวํา  ๖๐ ปี 

รวม ๑,๑๘๑ ๑,๑๕๑ ทั้งสิ้น  ๒,๓๓๒  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านเหลื่อม ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ด๎านการศึกษาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  มีการจัดการด๎านการศึกษา  โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ จ านวน  ๒ แหํง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  ๓  แหํง  ตามข๎อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านนา 3 10 13 23 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนทองหลาง 4 8 10 28 

รวม 18 23 41 
  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนทองหลาง   
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน    1  คน    
-  มีผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน    1    คน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านนา   
-  มีครูผู๎ดูแลเด็ก   จ านวน    1  คน    
-  มีผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน    1   คน 

 
 
 

ศูนย์การเรียน... 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลวังโพธิ์    
มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน  89   คน แบ่งได้ดังนี้  

ระดับประถมศึกษา  เป็นนักศึกษา      ชาย      1   คน หญิง  -     คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  เป็นนักศึกษา  ชาย     20  คน   หญิง     9     คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักศึกษา  ชาย     32  คน   หญิง    27    คน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  20 พฤษภาคม  2559 
      
   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  6    แห่ง  ดังนี้   
     หมูํที่  1  บ๎านห๎วยชงโค    
     หมูํที่  2  บ๎านวังโพธิ์ 
     หมูํที่  3  บ๎านนา 

หมูํที่  4  บ๎านโนนทองหลาง 
หมูํที่  5  บ๎านวังแรํ 
หมูํที่  6  บ๎านสระแดงพัฒนา 

 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลวังโพธิ์ 

 องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  ได๎จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แหํง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือขํายเชื่อมโยงกลุํมเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ที่มีการด าเนินงานในด๎านตํางๆ เข๎า
ด๎วยกันอยํางเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารสํวน
ต าบลวังโพธิ์ภายใต๎หลักการ “เด็กน าผู๎ใหญํหนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยูํที่  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  อ าเภอบ๎าน
เหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสํงเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ๎านวังโพธิ ์ 3 4 1 4 4 8 8 8 5 ๔๕ 

 ๒. บ๎านนาคุรุราษหร์วัฒนา 0 6 11 11 5 9 9 11 10 ๗๒ 

 ๓. โรงเรียนบ๎านโนนทองหลาง 0 11 8 7 11 12 7 16 10 82 
รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๑ ๒๐ ๒๒ ๒๐ ๒๙ ๒๔ ๓๕ ๒๕ ๑๙๙ 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

4.2  สาธารณสุข... 
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4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลวังโพธิ์  จ านวน  1  แหํง  ตั้งอยูํบ๎านวังโพธิ์  หมูํที่  2 

  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  6  แหํง  หมูํที่  1 – 6 
   -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  3  แหํง  หมูํที ่ 2,  3  และ 4  
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  5  แหํง  หมูํที ่ 1,  2,  3,  4  และ 5 
  -  อัตราการใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังโพธิ์ 

วิสัยทัศน์  “บริการใกล๎ใจ  ก๎าวใหมํเทคโนฯ  คนวังโพธิ์แข็งแรง” 

พันธกิจ   ๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศให๎เชื่อมโยงงานข๎อมูลชุมชน 
  ๒.  จัดระบบบริการตามมาตรฐาน 
  ๓.  จัดบริการด๎านสุขภาพโดยการมีสํวนรํวมจากภาคประชาชน 
  ๔.  พัฒนาชมรมสร๎างสุขภาพให๎เข๎มแข็ง เป็นต าบลแข็งแรง 

  
 
สถิติโรคทีม่ักเกดิขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้แก ่

   -  โรคไข๎เลือดออก  จ านวน   ๙   คน 
   -  โรคเบาหวาน  จ านวน   ๑๑๑   คน 
   -  โรคความดัน   จ านวน  ๒๐๑ คน 
   -  โรคท๎องรํวง   จ านวน  ๒๐  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  อาชญากรรม... 
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๔.๓  อาชญากรรม 

  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ก็ได๎ด าเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข๎อมูลที่ส ารวจพบวํามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ในปีงบประมาณ 2561 นั้นได๎บรรจุโครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่
มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การ
แก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู๎น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ ปัจจุบันไมํสามารถที่จะ
แก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรบ๎านเหลื่อม

ได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์มีผู๎ที่ติดยาเสพ
ติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  
ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์สามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํ
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให๎กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู๎ยากไร๎ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร๎างและซํอมที่อยูํอาศัยให๎กับผู๎ยากไร๎  รายได๎น๎อย  ผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให๎ความชํวยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หนํวยงานตํางๆ ที่ให๎การสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
 

5.  ระบบบริการ... 
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            5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ ไมํมี บขส. แตํจะเป็นเส๎นทางที่รถประจ าทางวิ่งผํานโดยวิ่งจาก
ขนสํงนครราชสีมา ผํานอ าเภอโนนไทย อ าเภอพระทองค า  และมาอ าเภอบ๎านเหลื่อม ปลายทางคืออ าเภอแก๎ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

 ๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลวังโพธิ์ มีเส๎นทางที่สามารถเข๎ามาสูํตัวต าบลได๎  2  เส๎นทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงหมายเลข  2160   สายแก๎งสนามนาง 
            ถนนทางหลวงหมายเลข  2384   สายตะโก      

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓๐  สาย  สภาพใช๎งานได๎ดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูํบ๎าน จ านวน  2๕  สาย สภาพใช๎งานได๎ดี แตํจะล าบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหวํางหมูํบ๎านและต าบลใกล๎เคียง  จ านวน  1๒  สาย  สภาพใช๎งาน
ได๎ดี แตํจะล าบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จ านวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด๎วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวดัชัยภูมิ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ ํ– แกํงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  
       (๓)  อุดรธานี – กทม. 
 5.2  การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
สํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการ
ให๎ติดตั้งไฟฟ้าสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับ
ถนน การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลก็ได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว และ
ได๎แจ๎งประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนได๎รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได๎ชํวยกันแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  

๕.๓  การประปา 
การประปาขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีกิจการประปาแตํละหมูํบ๎านได๎บริหารจัดการ

เอง และทุกหมูํบ๎านสามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แตํจะมีปัญหาในปีที่
ผํานมามีบางหมูํบ๎านที่เกิดปัญหาภัยแล๎งซึ่งทางองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ได๎แก๎ไขปัญหาโดยการใช๎เครื่องสูบ
น้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใช๎ระบบประปาและสามารถแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนได๎ องค์การบริหารสํวนต าบลก็
ได๎น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหลํงน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีตํอไป   เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได๎ตํอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน
ตํอไป  แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  แมํน้ าชี  สระน้ าหนองใหญํ  แหลํงน้ าผิวดิน   

 
5.4  โทรศัพท์... 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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         5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได๎

นิยมใช๎โทรศัพท์สํวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตํอสื่อสารได๎รวดเร็ว และสามารถใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตได๎  เชํน  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช๎ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดตํอสื่อสาร  ใช๎อยูํ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุ  และครุภัณฑ์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  ไมํมีไปรษณีย์  แตํมีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  
ซึ่งมี  จ านวน  1  แหํง  ให๎บรกิาร เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วนัเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวัน
อาทิตย ์ และมีทาํรถขนสํงนครชัย  จ านวน  ๑  แหํง  อยูํที่ตลาดบ๎านเหลื่อม ให๎บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน
  -  มีหอกระจายขําวประจ าหมูํบ๎านมีครบทั้ง 6 หมูํบ๎าน 
  -  มีบริการให๎ใช๎อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ ์
  -  องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน๎าที่  แตํก็มีบางรายการที่ยัง
คาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมํเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ นั้นมีไว๎ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่
องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเทํานั้น  แตํหาก
ประชาชนเดือดร๎อน หรือหนํวยงานอื่นเดือนร๎อน ก็สามารถมายืมใช๎ได๎ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไรํ  เลี้ยงสัตว์  รับจ๎าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งไมํสามารถจ าแนกเป็นรายหมูํบ๎านได๎  คือ ท าสวนผลไม๎ ตามล าดับ (ข๎อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

ต าบลวังโพธิ์... 

จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 

เกษตรกรรม – ท านา 359 38.07 415 41.29 774 39.73 
เกษตรกรรม – ท าไรํ 14 1.48 9 90 23 1.18 
เกษตรกรรม – ท าสวน 1 .011 - - 1 0.05 
รับราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 20 2.12 20 1.99 40 2.05 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - 3 0.30 3 .015 
พนักงานบริษัท 26 2.76 26 2.59 52 2.67 
รับจ๎างทั่วไป 224 23.75 187 18.61 411 21.10 
ค๎าขาย 30 3.18 38 3.78 68 3.49 
ธุรกิจสํวนตัว 11 1.17 9 0.90 20 1.03 
อาชีพอ่ืนฯ (นอกเหนือที่กลําวแล๎ว) 25 2.65 60 5.97 85 4.36 
ก าลังศึกษา 219 23.22 220 21.89 439 22.54 
ไมํมีอาชีพ 14 1.18 18 1.79 32 1.64 

รวม 943 100.00 1,005 100.00 1,948 100.00 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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ต าบลวังโพธิ์ อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชีมา 

แหล่งตลาดทางการเกษตร 
เกษตรกรที่ปลูกอ๎อยโรงงานน าผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ าตาลในอ าเภอแก๎งสนามนาง และอ าเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังน าผลผลิตไปขายที่แหลํงรับซื้อในอ าเภอบัวใหญํ   อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา และในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข๎าวน าผลผลิตไปขายที่ร๎านรับซื้อ  สหกรณ์
การเกษตร และโรงสี ในอ าเภอคง อ าเภอบัวใหญํ และอ าเภอบ๎านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่เลี้ยง
สัตว์มีพํอค๎ามารับซื้อ หรือบางสํวนน าไปจ าหนํายที่ตลาดนัด  ดังตารางตํอไปนี้ 

 
แหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 

      แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
อ้อยโรงงาน 
-  โรงงานน้ าตาลราชสีมา อ าเภอแก๎งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 80 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 
มันส าปะหลัง 
-  โรงแป้งสงวนวงศ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 100 
-  โรงแป้งชัยภูมิสตาร ์ อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 50 
-  โรงแป้งนิวฮ๎วน อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัดนครราชสีมา 47 
ข้าว 
-  ร๎านโชคอ านวย อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 30 
-  ร๎านพิทยาค๎าข๎าว อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัดนครราชสีมา 52 
-  โรงสีตงฮั๊ว อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัดนครราชสีมา 57 
-  สหกรณ์บ๎านเหลื่อม อ าเภอบ๎านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 5 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถึงแหล่งตลาด 
 

6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทํานั้น  
 6.3  การปศุสัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยงไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหนํายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ด    จ านวน  ๓ แหํง 
ร๎านอาหาร/คาราโอเกะ  จ านวน  ๒ แหํง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว  แตํได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  และสํงเสริมกิจกรรมของวัด  

6.6  อุตสา... 
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 6.6  อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีอุตสาหกรรม  แตํมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จ านวน  ๓  แหํง  และมีโรงฆําสัตว์  จ านวน   1  แหํง 
 6.7  การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แหํง สถานีบริการน้ ามัน    2     แหํง 
บริษัท   - แหํง ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า  - แหํง 
ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  - แหํง ตลาดสด      - แหํง 
ร๎านค๎าตํางๆ  25 แหํง โรงฆําสัตว์      1 แหํง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แหํง อํูซํอมรถ      ๔ แหํง 
องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุํมและองค์กรในชุมชน ท าให๎ได๎ข๎อมูลกลุํมตํางๆ ใน
ต าบลวังโพธิ์ ดังนี้ กลุํมเย็บผ๎า กลุํมทอเสื่อกก กลุํมจักสาน  และกลุํมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจ านวน
ดังกลําวมีกลุํมที่นําสนใจ เชํน กลุํมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูํที่ 1 เชํน กล๎วยฉาบ ถั่วตัด ข๎าวแตน เกษตรกร
จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือน ามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแล๎วก็ท านาซึ่งเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนท าให๎ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์และยังท าให๎ข๎าวงามด๎วย  
 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชีพในต าบลวังโพธิ์ 
 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุํมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรห๎วยชงโค  

หมูํที่ 1 
12 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

2. กลุํมเลี้ยงปลาดุก หมูํที่ 1 15 เลี้ยงปลาดุกภายในครัวเรือนเพื่อจ าหนํายและ
บริโภคภายในครัวเรือน 

3. กลุํมเลี้ยงสุกร หมูํที่ 2 15 เลี้ยงสุกรเพื่อจ าหนําย 
4. กลุํมเลี้ยงเป็ด หมูํที่ 3 15 เลี้ยงเป็ดเพื่อจ าหนํวยและบริโภคภายในครัวเรือน 
5. กลุํมทอเสื่อกกพื้นบ๎าน หมูํที่ 4 15 ทอสื่อจากต๎นกกเพื่อจ าหนํวยและใช๎ในครัวเรือน 
6. กลุํมเลี้ยงปลา หมูํที่ 5 15 เลี้ยงปลาภายในครัวเรือนเพื่อจ าหนํายและบริโภค

ภายในครัวเรือน 
7. กลุํมเลี้ยงสุกร หมูํที่ 5 15 เลี้ยงสุกรเพื่อจ าหนําย 
8. กลุํมเลี้ยงปลาในบํอ หมูํที่ 1 15 เลี้ยงปลาภายในครัวเรือนเพื่อจ าหนํายและบริโภค

ภายในครัวเรือน 
9. กลุํมซื้อปุ๋ยชีวภาพ หมูํที่ 3, 6 15 เพื่อซื้อปุ๋ยชีวภาพเพื่อให๎ผลผลิตทาง การเกษตร

เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มรายได ๎
10. กลุํมเลี้ยงสุกร หมูํที่ 4 15 เลี้ยงสุกรเพื่อจ าหนําย 
11. กลุํมทอเสื้อกก หมูํที่ 2, 3 15 ทอเสื้อกกเพื่อจ าหนําย 
12. กลุํมท าดอกไม๎จันทน์ หมูํที่ 3 17 ท าดอกไม๎จันทน์ขายในชุมชน 

 
6.8  แรงงาน... 
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6.8  แรงงาน 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยูํในก าลังแรงงาน ร๎อยละ  

๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราสํวนกับจังหวัด ร๎อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวํามาก  แตํคําแรงในพ้ืนที่ต่ ากวําระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด๎านการเกษตร  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพื้นที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎ 
 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลวังโพธิ์  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหํง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชือ่ศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จ านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ 
พร
ะ 

เณ
ร 

ชี รวม 

1 วัดห๎วยชงโค    ห๎วยชงโค 1 3 - - 3 
2 วัดวังโพธิ์ วังโพธิ์ 2 5 - - 5 
3 วัดบ๎านนา นา 3 8 - - 8 
4 วัดโนนทองหลาง โนนทองหลาง 4 3 - - 3 
5 วัดวังแรํ วังแรํ 5 1 - - 1 
6 ส านักสงฆ์โพธิ์แก๎ว วังโพธิ์ 2 1 - - 1 

รวม 21 - - 21 
 

๗.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ๎าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแหํหลวงพํอแก๎ว  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกหาคม  ตุลาคม   

๗.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการทอเสื่อจาก
ต๎นกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสาวนใหญํพูดภาษาไทยโคราช 
 
 

   ๗.๔  สินค้า... 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลวังโพธิ์ได๎มีสินค๎าพ้ืนเมืองและของฝากสํวนใหญํจะเป็น กล๎วยเบรกแตก และ
กล๎วยหอมทอง  ซึ่งประชาชนเริ่มหันมาปลูกกล๎วยหอมทองมากขึ้นและไม๎กวาดทางมะพร๎าวของกลุํมผู๎สูงอายุและผู๎
พิการในต าบล  
 
 
 

9.๑  น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแมํน้ าชี (อยูํนอกเขต) ซึ่ง
จะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน าขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียง
ได๎ และบางแหํงเค็ม ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 

9.๒  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีป่าไม๎  
9.๓  ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์ไมํมีภูเขา 
9.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลวังโพธิ์สํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไรํ  
สวน  ที่อยูํอาศัย ร๎านค๎า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่ เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวน
เป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค - บริโภคได๎ 
ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  
ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํงน้ าส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นที่
พักผํอนหยํอนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
                   โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ได๎ประกาศใช๎เมื่อวันที่  
29  ธันวาคม 2559 และประกาศใช๎แผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  แก๎ไข ครั้งที่ 
1/2561  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 , เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561  , แก๎ไข ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 , แก๎ไข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกหาคม 
2561 ,  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 5 กรกหาคม 2561 , แก๎ไข ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2561 , แก๎ไข ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านการศึกษา 105 66,480,100 57 32,087,600 
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 49,395,100 2 3,054,000 
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 35,723,200 10 28,060,400 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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4.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 58 36,914,000 45 36,861,800 
5.ด้านเศรษฐกิจ 10 1,023,000 7 601,000 
6.ด้านบริหารจดัการ 61 44,498,500 50 39,236,540 

รวม 267 234,234,400 171 139,901,340 
 
 
 
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

      
รวม     

 
     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

      
รวม     

 
     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

      
รวม     

 
     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

      
รวม     
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