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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ว่า ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น      (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/      รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในต าบล 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด      
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง   
ทุกระดับของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลบ้านโพธิ์หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน    
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่า
จะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 
  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลบ้านโพธิ์ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ ์

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภำยในเดือนธันวำคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
  5.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มาปฏิบัติงาน 
  5.1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi- formal interview)  ซึ่ ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์    
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1 )  การสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม ( Participant observation)  เป็ นวิ ธี การสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มี
กิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน   
ได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
   1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา  5 
ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองนครราชสีมา แผนชุมชนต าบลบ้าน
โพธิ์ 
   1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีรายละเอียด ดังนี้ 

  

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านโพธิ์เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่
ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

" มุ่งพัฒนำชุมชนแบบย่ังยืน สร้ำงพ้ืนฐำนอำชีพมีงำนท ำ เสริมน ำกำรท่องเที่ยวท้องท่ี  
  คนดีด้วยศึกษำและอนำมัย สิ่งแวดล้อมสดใส บริหำรรวมใจแบบมีส่วนร่วม" 

 
 
 
 
 

     พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  
     ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือการรองรับการ 
ขยายตัวของชุมชนอนาคต   
     ๒. ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน   
    ๓. การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน   
     ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข   
      ๕. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน  
     ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.พันธกิจ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงเส้นทาง คมนาคมท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตการให้บริการประปา 
กลยุทธ์ที่ 4 เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า  
กลยุทธ์ที่ 6 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมและสินค้าชุมชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสาธารณูโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดระบบท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลุกจิตส านึกและรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกแก่ภาคการผลิตในการลดปัญหามลพิษ 
กลยุทธ์ที่ 3 การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลในชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการป้องกัน  ระวังโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ   โรคระบาด 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมกับทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ลดปัญหาความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการด ารงชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมระบบการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน 

 

3.ยุทธศำสตร์ 
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๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึน และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ ร้อยละ ๙๐   
๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
     ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

 
 

 
 ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    

 
    

๑)  การได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒)  ด าเนินการให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพและเกิดรายได้  โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน 
๓)  ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน 
๔)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา  และสาธารณสุข  
๕)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความสมดุลไม่เกิดมลพิษ 

 
 
   

๑)   การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 
      จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)   การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)   การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 

5.เป้ำประสงค์ 
 

6.จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ   
 

7.จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 

4. ตัวช้ีวัด 
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 เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  ได้ก ำหนดแผนงำนเพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน  
 แผนงานการศึกษา  
 แผนงานสาธารณสุข  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 แผนงานการเกษตร  
 แผนงานการพาณิชย์  
 แผนงานงบกลาง 

 

 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ดังนี้ 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.แผนงำน 
 

9.ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     
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ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นสงัคม

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองที่ดี

71%

0%0%
5%

5%
1%

17%
1%

แผนภมิูเปรยีบเทยีบงบประมำณ

กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน

กำรพฒันำดำ้นเศรษฐกจิ

กำรพฒันำดำ้นท่องเที่ยว

กำรพฒันำดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

กำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ

กำรพฒันำดำ้นกำรสำธำรณสขุ

กำรพฒันำดำ้นสงัคม

กำรพฒันำดำ้นกำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองที่ดี

2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ง.กำรวำงแผน 
              เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น          
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
              เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563  ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 29,370,305.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 485,000.00 
การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 2 150,000.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 4,841,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 7 4,750,000.00 
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 9 1,203,525.00 
การพัฒนาด้านสังคม 14 17,936,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 705,000.00 

รวม 97 59,440,830.00 
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กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน

กำรพฒันำดำ้นเศรษฐกจิ

กำรพฒันำดำ้นท่องเที่ยว

กำรพฒันำดำ้นพฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม

กำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ

กำรพฒันำดำ้นกำรสำธำรณสขุ

กำรพฒันำดำ้นสงัคม

กำรพฒันำดำ้นกำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองที่ดี

แผนภมิูแสดงกำรจดัท ำงบประมำณเพือ่จดัท ำโครงกำร

จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนโครงกำร

 
จ.กำรจัดท ำงบประมำณเพื่อด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ และการจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 
72 โครงการ งบประมาณ 32,935,105 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 19,512,780 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 405,000 
การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 1 100,000 
การพัฒนาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 479,000 
การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4,500,000 
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 9 1,200,025 
การพัฒนาด้านสังคม 9 5,333,300 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 1,405,000 

รวม 72 32,935,105 
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  รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ กำรโอนงบประมำณเพื่อตั้งรำยกำรใหม่  
กำรจ่ำยขำดเงินทุนส ำรองสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ(เหลือจ่ำย)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ซอย 4  
(หลังโรงเรียน
มหิศราธิบดี)  
ตอนท่ี 2  
บ้านศรีพัฒนา  
หมู่ที่ 4 

404,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคม  
ที่สะดวก
ของ 
ประชาชน  

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 122.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร สอง
ข้างทาง  

2.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เลียบล าเหมือง
ชลประทาน  
ไปสาย ฉ ตอนท่ี 2 
บ้านวังหิน  
หมู่ที่ 5 

1,677,000.00 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคม  
ที่สะดวก
ของ
ประชาชน  

คสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาว 535 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,140.00 ตร.ม. ไหล่
ทาง คสล. กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 535.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
สองข้างทาง  

3.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในพื้นที่
ส านักงาน เทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ ด้าน
ทิศตะวันตกของ
อาคาร 
อเนกประสงค์บ้าน
มะค่า  
หมู่ที่ 6 

441,000.00 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคม  
ที่สะดวก
ของ
ประชาชน  

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
112.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร และมีพื้นที่
ส่วนขยายเพิ่ม 2 จุด 
หนา 0.15 เมตร จ านวน
พื้นที่ 21.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 16.80 
ลูกบาศก์เมตร  

4.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. บ้านมะค่า 
หมู่ที่ 6 

842,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีลาน
กีฬาส าหรับ
ท ากิจกรรม
ด้านกีฬา
และ
นันทนาการ
ต่างๆ  

คสล. กว้าง 35 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.10 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,738 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาล ต าบลบ้านโพธ์ิ 
และป้ายแนะน า
โครงการ 1 ชุด 
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5.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  
ซอยแสนเมือง
สัมพันธ์  
(หน้าบ้านป้าทวี) 
บ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7 

1,720,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
550.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี 
ด าเนินการ 2,200.00 
ตารางเมตร และมีพื้นที่ 
ส่วนขยายเพิ่ม 4 จุด
หนา 0.15 เมตร จ านวน
พื้นที ่32.50 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง หินคลุก 
กว้าง 0.30 เมตร หนา 
0.15 เมตร สองข้างทาง 

6.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางโดย
ก่อสร้าง ผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทดแทน จากถนน
มิตรภาพถึง 
บ้านหนองบัว  
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8 

811,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
จ านวน 20 จุด ตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ก าหนด 

7.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางโดย
ก่อสร้าง ผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทดแทน สายมะค่า 
- โตนด บ้านลอง
ตอง หมู่ที่ 9 

423,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
จ านวน 22 จุด ตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ก าหนด 

8.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตรงข้ามประปา 
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8 

103,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี 
จ านวน 3 จุด ตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
ก าหนด 

9.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านมะค่า
พัฒนา หมู่ที่ 10 

37,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
จ านวน 2 จุด รวมพื้นที่
ด าเนินการทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 32 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
ก าหนด 
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10.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมสุข  
หมู่ที่ 9  
ไปซอยประทุม
บูรพา หมู่ท่ี 8  
บ้านลองตอง  
หมู่ที่ 9 

3,236,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1,100 
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกหนา 
0.15 ม. กว้าง 0.50 ม. 
สองข้างทางยาวข้างละ 
1,100 เมตร ปรมิาตร
หินคลุกไหล่ทางจ านวน 
165 ลบ.ม.  

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหนองกระตัง 
ถึงสระสามเหลี่ยม 
บ้านโตนด หมู่ที่ 2  

1,364,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
530.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีพื้นท่ีส่วนขยายเพิ่ม 
5 จุด หนา 0.15ม. รวม
พื้นที่ด าเนินการทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 2,188.50 
ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.30 เมตร 
หนา 0.20 ม.  

12.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 8 
(สวนนายไฉยา บ้าน
นายประเสริฐ) บ้าน
มะค่า หมู่ที่ 6  

458,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
143.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีพื้นท่ีส่วนขยายเพิ่ม 
2 จุด หนา 0.15 ม. รวม
พื้นที่ด าเนินการทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 726.00  
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.30 ม หนา 
0.20 ม. สองข้างทาง
ปริมาตรหินคลุก ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 17.16
ลบ.ม.  

13.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากศาลาเลือกตั้ง
ถึงบ้าน นายปรีฑา 
ขุดโพธิ ์บ้านแสน
เมือง หมู่ที่ 7 

806,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 310
ม.หนา 0.15 ม. มีพื้นท่ี
ส่วนขยายเพิ่ม 1 จุด 
หนา 0.15ม. รวมพื้นท่ี
ด าเนินการทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,247.50 ตร.
ม. ไหล่ทางหินคลุก 
กว้าง 0.20 ม.  
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      หนา 0.20 ม. สองข้าง
ทาง วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ศก. 
0.40 เมตร จ านวน 2 
จุด ๆ ละ 5 ท่อน พร้อม
ก าแพง ปากท่อทั้ง 4 
ด้าน 

14.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน 
หินคลุก  
ซอยสนามเทนนิส 
บ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7  

142,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

หินคลุก กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 330.00 ม. หนา 
0.10 เมตร ปรมิาตรหิน
คลุกก่อนบดทับ ไม่น้อย
กว่า 198 ลบ.ม.  

15.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. สายทาง 
แสนเมืองคุ้มใน  
ถึงบ้านหนองบัว 
บ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7 

1,033,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,360.00 ตร.ม.  

16.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายแปลก 
ไป บ้านจารณิี  
ทรงจอหอ  
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8  

114,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 58.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี ส่วน 
ขยายเพิ่ม 2 จุด หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1.50 ตร.ม. รวมพื้นท่ี
ด าเนินการทั้งหมดไม่
น้อยกว่า175.50ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 
0.50 เมตร หนา 0.20 
เมตร สองข้างทาง
ปริมาตรหินคลุกไหล่
ทาง ไม่น้อยกว่า 11.60
ลบ.ม.  

17.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
หน้าบ้าน 
นางประยอง – 
นายประเชิญ  
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8  

209,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล. กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 92.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.20 เมตร 
หนา 0.20 ม. สองข้าง
ทางปริมาตรหินคลุก 
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
7.36 ลูกบาศก์เมตร  

 



 

18 

ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

18.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโสมนัส  
ถึงสามแยกหนองไผ่ 
บ้านลองตอง  
หมู่ที่ 9  

547,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก
ของ
ประชาชน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 ม. ยาว 174ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
870 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.25 เมตร 
หนา 0.20 ม.สองข้าง
ทางปริมาตรหินคลุก 
ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 
17.40 ลูกบาศก์เมตร  

19.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยข้างสนามกีฬา 
ถึงสระสามเหลี่ยม 
บ้านโตนด หมู่ที่ 2 

546,000 
(เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ / 
เหลือจ่าย) 

กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก
ของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 255.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นท่ีส่วน
ขยายเพิ่ม 2 จุด หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นท่ี
ด าเนินการ ท้ังหมดไม่
น้อยกว่า 1,022.25   
ตร.ม. ไหล่ทาง หินคลุก
กว้าง 0.20 เมตร หนา 
0.20 เมตร สองข้างทาง 
ปริมาตรหินคลุกไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 20.40  
ลบ.ม.  

20.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ป้ายซอยและป้าย
ชุมชน เทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ 

200,000 กองช่าง เพื่อ
อ านวย
ความ
สะดวกใน
การ
เดินทางมา
ท่องเที่ยว  

ปรับปรุงทาสเีสา  
กรอบป้าย จ านวน 174 
ป้าย เปลี่ยนช่ือป้ายซอย 
จ านวน 164 ป้าย และ
ทาสีเสา กรอบป้ายบัว
เงิน ป้ายชุมชน จ านวน 
21 ป้าย  

21.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราวกันตก
คลองเปรม  
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8 

57,700 กองช่าง เพื่อ
ป้องกัน
อุบัติเหตุที่
อาจ
เกิดขึ้น  

1. ก่อสร้างราวกันตก
โครงสร้างเหล็กทางข้าม
คลองเปรม สูง 0.80 ม. 
สองด้าน ด้านทีหนึ่งยาว 18
ม.ด้านที่ 2 ยาว 21 ม. 2.
ซ่อมแซมราวกันตก
โครงสร้างเหล็กคลองเปรม 
สูง 0.80ม. ยาว 80 ม. 
เปลี่ยนเสาเหล็กจ านวน 5 
ต้น เปลี่ยนที่กั้นไม้ช ารุด 
จ านวน 2 แถว ยาว 80 ม. 
เป็นขอบกั้นเหล็กกลม 2นิ้ว 
สองแถว ยาวแถวละ 80 ม.
และทาสี  
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22.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
ซอยประทุมบรูพา 
1 หมู่ที่ 8  
ไปซอยเอกรัฐ  
หมู่ที ่9  
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8 

1,596,000 
(เงินอุดหนุน 

เฉพาะกจิ) 

กองช่าง เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวกของ
ประชาชน 

คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
695 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,780 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุก 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 
0.20 เมตร สองข้างทาง 
ยาวข้างละ 695 เมตร 
รวมจ านวน 41.70 ลบ.
ม.  

23. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคาร
ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ ์

560,000 กองช่าง เพื่อใช้เป็น
สถานท่ี  
จอดถ
ดับเพลิง 

ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 
15 ม. สูง 4 ม. รวม
พื้นที่ ด าเนินการ 176 
ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบล 
บ้านโพธ์ิก าหนด  

24.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคาร 
เก็บพัสดุ  
เทศบาลต าบล 
บ้านโพธ์ิ 

465,000 กองช่าง เพื่อใช้เป็น
อาคาร
สถานท่ีเก็บ
พัสดุ  
ทต.บ้านโพธ์ิ  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
16 เมตร  
สูง 3.20 เมตร  
รวมพื้นท่ีด าเนินการ 
80.00 ตร.ม.  

25.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ 
เปิดหน้าดิน 
สระเพลง 

420,000 กองช่าง เพื่อเพ่ิม
ปริมาณการ
กักเก็บน้ าให้
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร  

กว้าง 230.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อย
กว่า 19,320 ลบ.ม. 
พื้นที่ด าเนินการ ไม่น้อย
กว่า 96,600 ตร.ม.  
 

26.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอก
เหมืองยืมทิศเหนือ 
และทิศใต้ ดาด
คอนกรีต
ชลประทาน จาก
หลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 
6 ถึงวัดลองตอง 
หมู่ที่ 9 

490,500 กองช่าง เพื่อพัฒนา
และรักษา
แหล่งน้ า
รวมทั้งการ
ระบายน้ าที่
สะดวก และ
ลดปรมิาณ
วัชพืชใน
แหล่งน้ า  

ปากบนกว้าง 8 ม. ก้น
ล าเหมืองกว้าง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลอกทั้งทิศเหนือและ
ทิศใต้ หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 15,000 
ลบ.ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 18,000.00 
ตร.ม.  
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27.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก าจดัวัชพืช
ด้วยแรงงานราษฎร 
บริเวณดาดคอนกรีต
หลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 6  
ถึง หลังวัดหนองจอก 
หมู่ 2 

88,725 กองช่าง เพื่อพัฒนาและ
รักษาแหล่งน้ า
รวมทั้งการระบาย
น้ าท่ีสะดวก และ
ลดปรมิาณวัชพืช
ในแหล่งน้ า  

กว้าง 19.83 ม.
ยาว 2,200 ม. 
พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 
43,626.00 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ์ พร้อม
ป้าย โครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด 

28.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก าจดัวัชพืช
ด้วยแรงงานราษฎร 
บริเวณล าบริบูรณ์  
หมู่ 5 ถึง หมู่ 2 

150,150 กองช่าง เพื่อพัฒนาและ
รักษาแหล่งน้ า
รวมทั้งการระบาย
น้ าท่ีสะดวก และ
ลดปรมิาณวัชพืช
ในแหล่งน้ า  

กว้าง 10.00ม. ยาว 
6,000 ม. พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
60,000.00 ตร.ม. ตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ พร้อมป้าย 
โครงการและป้าย
แนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด 

29.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง หนองบัว  
ซอย 43 
(ขอประกลาง) 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  

149,000 กองช่าง เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกของ
ประชาชน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ช่วงที่ 1 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
45 เมตร หนา 0.15 
เมตร และส่วนขยายเพิม่ 
1 จุด หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ด าเนินการ 15.70 
ตารางเมตร เมตร รวม
พื้นที่ด าเนินการ 128.20 
ตารางเมตร  

30.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
พร้อม วางทอ่และ 
บ่อพัก ซอยแยก 
โพลีแบก ไปบ้าน 
แสนเมืองใน  
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7  

94,500 กองช่าง เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกของ
ประชาชน  

ขุดรื้อพร้อมขนท้ิง  
พื้นถนน คสล.ที่ช ารุด 
ตามแบบเทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ พร้อมป้าย 
แนะน าโครงการ จ านวน 
1 ชุด  

31.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ และ 
บ่อพัก ซอยริมคลอง 
บ้านหนองบัว  
หมู่ที่ 8 

144,100 กองช่าง เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกของ
ประชาชน  

ขุดรื้อพร้อมขนท้ิง พ้ืน
ถนนคสล.ที่ช ารดุ ตาม
แบบเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ พร้อมป้ายแนะน า 
โครงการและป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด  
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32 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน  
คสล.ซอยบ้าน 
ยายประนอม  
(หลังสระ 
พระอยู่กรรม 
 หมู่ที่ 3 

155,000 กองช่าง เพื่อการ
คมนาคม 
ที่สะดวกของ
ประชาชน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 165 ม. 
หนา 0.15 ม.และพื้นท่ีส่วน
ขยายเพิ่ม 4.50 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร และลงดิน
ถมปรับระดับ กว้าง 4.60 
เมตร ยาว 165 เมตร  
สูง 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ต าบลบ้านโพธิ์ พร้อมป้าย
แนะน าและปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ชุด 

33.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขต
ไฟฟ้า 
แรงต่ า  
ซอยบ้าน 
นางเฉย  
หมู่ที่ 8  

29,105 กองช่าง เพื่อให้
ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
และม ี
ความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ปักเสาคอนกรีตอดัแรง 
ขนาด 9 เมตร จ านวน 3 ต้น   
- เทโคนเสา ขนาด 9 เมตร 
จ านวน 2 ต้น   
- พาดสายบนเสาโดยใช้สาย
อลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด  
50 ตารางมลิลเิมตร จ านวน  
2 เส้น ระยะทาง 40 เมตร   
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า 1 เฟส  
2 สาย จ านวน 1 ชุด 

34.  การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศูนย์การ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

380,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน
ด าเนินการ
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประชาชนในต าบล 

35.  การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 

25,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
อาชีพ  
มีงานท า  
มีรายได้  

ประชาชนมีอาชีพ 
มีรายได้ และมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

36.  การพัฒนา 
ด้านท่องเที่ยว 

โครงการวัน
สงกรานต ์

100,000 กองการศึกษา,  เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี 
และ
ประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยว  

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี และ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
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37.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
จัดการ 
ขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

30,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลบ้านโพธิ์ มี
ความรู้ เกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะประเภท
ต่างๆอย่างถูกวิธี  

หมู่บ้าน/ชุมขน  
ในพื้นที่  
ต าบลบ้านโพธิ ์

38.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
อนุรักษ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

30,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมและลด
การใช้พลังงาน  
ได้เรียนรู้วิธีการท า
เตาชีวมวล  

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านโพธิ์  
ที่สนใจท าเตา 
ชีวมวล 

39.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตน์-ราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

30,000 ส านักปลดั  เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์เพื่อ
สืบสานให้คงอยูส่ืบ
ต่อไป  

ส ารวจเก็บ
รวบรวม 
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ปลูกรักษา
ทรัพยากร ท้องถิ่น
อนุรักษ์และ ใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร ท้องถิ่น 
โดยด าเนินการ ใน
พื้นที่ท่ีสาธารณ 
ประโยชน์และ 
โรงเรียนในเขต  
ต าบลบ้านโพธิ ์

40.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
บริเวณ 
ด้านหลัง
อาคาร
อเนกประสงค์  
เทศบาลต าบล
บ้านโพธ์ิ 

68,000 ส านักปลดั  เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใหม้ี
ความสะอาด 
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและ
สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ขนาดพื้นท่ี กว้าง 
16.70 ม. ยาว 
22.50 ม. พืน้ท่ี 
ด าเนินการทั้งหมด 
375.5 ตร.ม.  
ตามแบบแปลน  
ทต.บ้านโพธ์ิ
ก าหนด 

41. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

20,000 ส านักปลดั เพื่อรักษาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที่าธารณประโยชน์ 
ในพื้นที่ 
ต าบลบ้านโพธิ ์

42 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้าง
เหมาแรงงาน
ท าความ 
สะอาดถนน 
ในต าบลบ้าน
โพธิ ์

301,000 ส านักปลดั เพื่อรักษาความ
สะอาดถนนท่ีหรือ
ทางสาธารณะใน
พื้นที่ต าบลบ้านโพธ์ิ 

ถนน ริมทางเท้า 
ที่สาธารณะ 
ในพื้นที่ 
ต าบลบ้านโพธิ ์

 



 

23 

ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

43.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ 
อาหาร
กลางวัน  
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
พนมวัน 

676,000 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบและ
ร่างกายแข็งแรง  

นักเรียนของของ
ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กพนมวัน ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ครบ 
๑๐๐% 

44 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหาร
เสรมิ(นม) 
ของ ศพด. 
และโรงเรียน
ระดับ
ประถมศึกษา 

1,300,000 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบและ
ร่างกายแข็งแรง  

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษา ของ
โรงเรียนในพื้นที ่
ต าบลบ้านโพธิ ์

45 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหาร
กลางวัน ของ
โรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา 

2,104,000 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบและ
ร่างกายแข็งแรง  

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษา ของ
โรงเรียนในพื้นที ่
ต าบลบ้านโพธิ ์

46.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

70,000 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน  

เกิดพัฒนาการใน
ทุกๆด้าน 

47.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ของคุณหน ู

10,000 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม
เอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน  

นักเรียนของ
โรงเรียน ภายใน
เขตต าบล 

48.  การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

จ้างนักเรียน/
นักศึกษา 
ท างานช่วงปิด
ภาคเรยีน 

340,000 ส านักปลดั  เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษา ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ผู้ปกครอง ป้องกัน
การยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

นักเรียน/นักศึกษา 
ที่อยู่ใน พืน้ท่ี
ต าบลบ้านโพธิ์ 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 
มีวุฒิการ ศึกษา 
ไม่ต่ ากว่ามัธยมต้น 

49.  การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการ
ป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

220,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ลด
อัตราผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก และ
เกิดพฤติกรรมใน
การท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย  

รณรงค์ใส่
ทรายอะเบท 
เพือ่ตัดวงจร
ยุงลาย โดย
ครอบคลมุ  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน  
21 ชุมชน และ 
ฉีดพ่นสารเคมี
บริเวณเสี่ยงต่อ
การระบาดของโรค 
ไข้เลือดออก 
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ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50  การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการป้องกัน
โรคตดิต่อ  
ภายในโรงเรียน 

25,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้นักเรียน 
อาจารย์และ
ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อในเด็ก 
ตลอดจนวิธีการ
ดูแลบุตรหลานให้
ห่างไกลจากโรค  
 

อาจารย์ 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล 
บุคลากร ใน ศพด. 
โรงเรียนต าบลบ้าน
โพธิ์ โรงเรียนบา้น
มะค่า โรงเรียน
บ้านลองตอง 
โรงเรียนบ้านหนองบัว  

51  การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการยกระดับ
มาตรฐาน  
ด้านสุขาภบิาล
อาหาร 

60,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้
ผู้ประกอบการ/
ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร  
 

ร้านจ าหน่าย
อาหาร ร้านอาหาร
ในโรงเรียน ในเขต 
ทต.บ้านโพธ์ิ 

52  การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการ 
สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสุนัข
บ้า ต าบลบ้านโพธิ ์

84,500 กอง
สาธารณสุข 

- เพื่อให้สุนัขและ
แมวไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า - 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
และการดูแลสัตว์
เลี้ยง อย่างถูกต้อง  

ด าเนินการฉดี
วัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมวที่ มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของโดย 
ครอบคลมุทั้ง 10 
หมู่บ้าน ในต าบล
บ้านโพธ์ิ 
 

53  การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
อาสา 
ปศุสัตว์ เครือข่าย
ผู้น าชุมชน และ
เครือข่ายผู้น า
สุขภาพในการ 
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000 กอง
สาธารณสุข 

- เพื่อให้อาสา 
ปศุสัตว/์ผู้น าชุมชน
มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า  
- เพื่อบูรณาการ
การก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
 

ด าเนินการอบรม
อาสาสมัครปศสุัตว์ 
กลุ่มผู้น าชุมชน 
เครือข่ายผู้น า 
สุขภาพในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านโพธิ ์

54.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

50,000 กองการศึกษา เพื่อให้นักกีฬาใน
ต าบลได้มโีอกาส
พัฒนาศักยภาพ  

ประชาชนในเขต 
ต าบลบ้านโพธิ ์
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ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

55.  การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ 
แข่งขันกีฬา  
ต้านยาเสพติด 
เทศบาลต าบล 
บ้านโพธ์ิ 

200,000 กอง
การศึกษา
ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชน 
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การ ออกก าลังกาย 
โดยใช้กีฬา เป็นสื่อ
ในการพัฒนา
ร่างกาย และจติใจ 
ห่างไกลยาเสพติด  

ประชาชน, 
เยาวชน ในต าบล
บ้านโพธ์ิ จ านวน 
10 หมู่บ้าน 

56.  การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกัน และ 
ควบคุมโรค 

130,525 กองสาธารณสขุ/ 
ส านักปลดั 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ส าคัญ และเพื่อลด
อัตราการป่วย 
อัตราตายด้วย
โรคตดิต่อส าคัญ  

ประชาชนในเขต 
ต าบลบ้านโพธิ ์

57 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับ 
การด าเนินงานตาม 
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

420,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ชุมชนในต าบล
บ้านโพธ์ิ 

58.  การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการจดัพิธีทาง
ศาสนา ขึ้นส านักงาน 
แห่งใหม ่

33,500 ส านักปลดั  เพื่อความเป็น 
สิริมงคล  
สร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ของ
บุคลากร อีกทั้งให้มี
ส่วนร่วมในการ
ทนุบ ารุงและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  

1 งาน 

59.  การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ  
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

60,000 ส านักปลดั  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ช่วงเทศกาลสง
กานต ์

60. การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการป้องกัน 
เด็กจมน้ า 

25,000.00 ส านักปลดั เพื่อป้องกัน
อันตรายจาก 
การจมน้ าของเด็ก 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านโพธ์ิ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได ้
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ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61.  การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือ ประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

100,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน 
เชต ทต.บ้านโพธ์ิ  

ประชาชนในเขต 
เทศบาล 
ต าบลบ้านโพธิ ์

62. การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสา 
ภัยพิบัต ิ

100,000 ส านักปลดั เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบล 
บ้านโพธ์ิ 

จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ า  
ทต.บ้านโพธ์ิ 
มีความรู้ในการ
จัดการสาธารณภยั 
เบื้องต้น 

63 การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการซ้อมแผน 
อพยพหนีไฟและการ 
ดับเพลิงเบื้องต้น 

10,000 ส านักปลดั เพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายและซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ
และการดับเพลิง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่  
ต าบลบ้านโพธิ ์

64 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,500,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
ที่มาลงทะเบียนฯ 

65 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 13,800,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ผู้พิการ 

ผู้พิการในพื้นที ่
ที่มาลงทะเบียนฯ 

66 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่
ที่มาลงทะเบียนฯ 

67  การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชน เพื่อพัฒนา 
การท างานแบบมีส่วน
ร่วม 

380,000 ส านักปลดั  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มพูน
ความรู้เสรมิสร้าง
การมีส่วนรวมใน
การด าเนินงานของ
เทศบาล  

ผู้น าชุมชน/ ผู้น า
กลุ่มต่างๆ/
ประชาชนท่ัวไป 

68  การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 

20,000 ส านักปลดั  เพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆจาก
ประชาชน  

10 หมู่บ้าน  
21 ชุมชน 

69.  การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วม ของ
ประชาชน 

30,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนเข้าใจ
หน้าท่ีและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น  

ผู้น าชุมชน/
ประชาชน  
ในเขต 
ต าบลบ้านโพธิ ์
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ที ่ ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

70 การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม 
คุณธรรม/จริยธรรม 

25,000 ส านักปลดั  เพื่อส่งเสริมผูเ้ข้า
อบรมมีคณุธรรม , 
จริยธรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีคุณธรรม , 
จริยธรรม 

71 การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบเปิดข้างเทท้าย 
ขนาด 1 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

950,000 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บขยะอินทรีย์
ในต าบลบ้านโพธ์ิ 

พื้นที ่
ต าบลบ้านโพธิ ์

72 การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

20,000 ส านักปลดั 
ทุกกอง/ 
ทุกส่วนงาน 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจต่อการให ้
บริการของเทศบาล 

ได้ทราบระดับ
ความพึงพอใจ 
ของประชาชน  
ในการบริการของ
เทศบาล 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีการตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รวม 72 โครงการ จ านวนเงิน 32,935,105 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  60 โครงการ จ านวนเงิน  
16,590,993.94 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ) 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 
โครงกำร
ที่ตั้งไว้ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
งบประมำณ 
ทีด่ ำเนินกำร 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 19,512,780 32 15,198,675.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 405,000 1 24,980.00 
การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 1 100,000 0 0 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 479,000 3 44,920.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4,500,000 6 592,930.00 
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 9 1,200,025 7 570,869.94 
การพัฒนาด้านสังคม 9 5,333,300 7 142,759.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 1,405,000 4 15,860.00 

รวม 72 32,935,105 60 16,590,993.94 
  

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ทีไ่ด้มีกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ
ตำมสัญญำ/

ก่อหน้ี 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

แหล่ง
งบประมำณ/
หมำยเหต ุ

1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงป้ายซอยและป้าย
ชุมชน เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

198,000    เงิน
งบประมาณ 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างราวกันตกคลองเปรม  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

53,000 
 

   เงิน
งบประมาณ 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์

463,000    เงิน
งบประมาณ 

4 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัย เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 

425,000    เงิน
งบประมาณ 

5 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยสนามเทนนิส บ้านแสนเมือง  
หมู่ที่ 7 

137,000    เงินทุน
ส ารองเงิน
สะสม 

6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประทมุ
บูรพา 1 หมู่ที่ 8 ไปซอยเอกรัฐ  
หมู่ที ่9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

994,320    เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ/ 
กันเงิน 

7 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยแสนเมืองสัมพันธ์ (หน้าบ้าน 
ป้าทวี) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7  

948,000    เงิน
งบประมาณ 
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ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ
ตำมสัญญำ/

ก่อหน้ี 

ด ำเนนิกำร
แล้ว 

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนนิกำร 

แหล่ง
งบประมำณ/
หมำยเหต ุ

8 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน 
นางประยอง – นายประเชิญ  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

173,500    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

9 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน 
นายแปลก ไป บ้านจารณิี  
ทรงจอหอ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

95,500    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

10 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข  
หมู่ที่ 9 ไปซอยประทมุบูรพา  
หมู่ที่ 8 บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 

1,888,555    (เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

11 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ซอย2 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 

32,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

12 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยตรงข้าม
ประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

90,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

13 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดย
ก่อสร้าง ผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทน สายมะค่า - โตนด 
บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 

352,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

14 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยหนองกระตัง ถึง 
สระสามเหลีย่ม บ้านโตนด หมู่ที2่  

1,140,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

15 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา
เลือกตั้งถึงบ้าน นายปรีฑา ขุดโพธ์ิ 
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 

525,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

16 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง 
แสนเมืองคุ้มใน ถึงบ้านหนองบัว 
บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 

894,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

17 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโสมนสั  
ถึงสามแยกหนองไผ่ บ้านลองตอง  
หมู่ที่ 9 

466,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

18 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมผิวทางลาดยางโดย
ก่อสร้าง ผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทน จากถนนมิตรภาพ
ถึงบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 8 

500,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

19 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ  
และบ่อพัก ซอยริมคลอง  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

140,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

20 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อ
และบ่อพัก ซอยแยกโพลีแบก  
ไปบ้านแสนเมืองใน บ้านแสนเมือง 
หมู่ที่ 7  

91,000    เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 
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ที ่
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ
ตำมสัญญำ/

ก่อหน้ี 

ด ำเนนิ
กำร
แล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนิน
กำร 

แหล่ง
งบประมำณ/ 
หมำยเหตุ 

21 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านยายประนอม  
(หลังสระพระอยู่กรรม) หมู่ที่ 3 

123,000    เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

22 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง  
หนองบัว ซอย 43 (ขอประ
กลาง) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8  

137,000    เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

23 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเปิดหน้าดินสระเพลง 420,000    เงินอุดหนุน 
(กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าฯ) 

24 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดลอกเหมืองยมืทิศเหนือ และ   
ทิศใต้ ดาดคอนกรตีชลประทาน  
จากหลังศาลตาปู่ หมู่ที่ 6  
ถึงวัดลองตอง หมู่ที่ 9 

490,500    เงินอุดหนุน 
(กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าฯ) 

25 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก าจดัวัชพืชด้วยแรงงาน
ราษฎร บริเวณดาดคอนกรีตหลัง 
ศาลตาปู่ หมู่ที่ 6  
ถึง หลังวัดหนองจอก หมู่ 2 

88,725    เงินอุดหนุน 
(กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าฯ) 

26 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก าจดัวัชพืชด้วยแรงงาน
ราษฎร บริเวณล าบริบูรณ์  
หมู่ 5 ถึง หมู่ 2 

150,150    เงินอุดหนุน 
(กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าฯ) 

27 การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยบ้าน 
นางเฉย หมู่ที่ 8 

29,105    เงินงบประมาณ 

28 การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 25,000    เงินงบประมาณ 

29 การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

380,000 ไม่สามารถด าเนินการ
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์ โควิด-19 

 เงินงบประมาณ 

30 การพัฒนา 
ด้านท่องเที่ยว 

โครงการวันสงกรานต ์ 100,000 ไม่สามารถด าเนินการ
ได้เนื่องจาก
สถานการณ์ โควิด-19 

 เงินงบประมาณ 

31 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

30,000    เงินงบประมาณ 

32 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

30,000    เงินงบประมาณ 

33 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนร์าชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

30,000    เงินงบประมาณ 

34 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณ ด้านหลังอาคาร
อเนกประสงค์ ทต..บ้านโพธ์ิ 

68,000    เงินงบประมาณ 
โอนลดงบประมาณ 
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ที ่
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ
ตำมสัญญำ/

ก่อหน้ี 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

แหล่ง
งบประมำณ/
หมำยเหตุ 

35 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า  
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

20,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ  
โควิด-19 

 เงินงบประมาณ 
 (โอนลด
งบประมาณเพื่อ
ตั้งรายการใหม่) 

36 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนม
วัน 

609,740    เงินงบประมาณ 

37 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในเขต 
ต าบลบ้านโพธิ ์

1,990,880    เงินงบประมาณ 

38 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการค่าอาหารเสรมิ
(นม) ของ ศพด.พนมวัน 
และโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขต 
ต าบลบ้านโพธิ ์

1,232,695.26    เงินงบประมาณ 

39 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000    เงินงบประมาณ 

40 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ของคุณหน ู

10,000    เงินงบประมาณ 

41 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา  
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

340,000    เงินงบประมาณ 

42 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 

220,000    เงินงบประมาณ 

43 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคติดต่อ  
ภายในโรงเรียน 

25,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ  
โควิด-19 

 เงินงบประมาณ 
(โอนลด
งบประมาณเพื่อ
ตั้งรายการใหม่) 

44 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการยกระดับ
มาตรฐาน  
ด้านสุขาภบิาลอาหาร 

60,000    เงินงบประมาณ 

45 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรค 
พิษสุนัขบ้า ต าบลบ้านโพธิ ์

84,500    เงินงบประมาณ 

46 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อาสาปศสุัตว์ 
เครือข่ายผู้น าชุมชน และ
เครือข่ายผู้น าสุขภาพใน
การ ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

10,000    เงินงบประมาณ 
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ที ่
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ
ตำมสัญญำ/

ก่อหน้ี 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

แหล่ง
งบประมำณ 

47 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

50,000    เงิน
งบประมาณ 

(โอนลด
งบประมาณ

เพื่อตั้ง
รายการ
ใหม่) 

48 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการแข่งขันกีฬา  
ต้านยาเสพติด 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

200,000    เงิน
งบประมาณ 

49 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกัน  
และควบคมุโรค 

130,525    เงินอุดหนุน 
(กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า
ฯ) 

50 การพัฒนาด้าน 
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนส าหรับการ 
ด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

420,000    เงิน
งบประมาณ 

51 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการซ้อมแผนอพยพ 
หนีไฟและการดับเพลิง
เบื้องต้น 

10,000    เงิน
งบประมาณ 

52 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการจดัพิธีทางศาสนา  
ขึ้นส านักงานแห่งใหม ่

33,500    เงิน
งบประมาณ 

53 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ  
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

60,000    เงิน
งบประมาณ 

54 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการป้องกัน 
เด็กจมน้ า 

25,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ โค
วิด-19 

 เงิน
งบประมาณ 

55 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

100,000    เงิน
งบประมาณ 
(โอนลด
งบประมาณ
เพื่อตั้ง
รายการ
ใหม่) 

56 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

100,000    เงิน
งบประมาณ 
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ที ่
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณตำม
สัญญำ/ก่อหน้ี 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

แหล่ง
งบประมำณ 

57 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,500,000    เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

58 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 13,800,000    เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

59 การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000    เงิน
งบประมาณ 

60 การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 

20,000  

  

เงิน
งบประมาณ 

61 การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการอบรม 
คุณธรรม/จริยธรรม 

25,000    เงิน
งบประมาณ 

62 การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบเปิดข้างเทท้าย 
ขนาด 1 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

950,000.00    เงิน
งบประมาณ 

63 การพัฒนา 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

โครงการปรับปรุง 
แผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000    เงิน
งบประมาณ 
(ด าเนินการ
โดยไม่ใช้ 
งบประมาณ) 

64 การพัฒนา 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บา้นและ
ประชาชน เพื่อพัฒนาการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 

380,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ 
โควิด-19 

 เงิน
งบประมาณ 

65 การพัฒนา 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 

20,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ 
โควิด-19 

 เงิน
งบประมาณ 
(โอนลด
งบประมาณ
ฯ 

66 การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชน 

30,000 ไม่สามารถด าเนินการได ้
เนื่องจากสถานการณ์ฯ 
โควิด-19 

 เงิน
งบประมาณ 
(โอนลด
งบประมาณ
เพื่อตั้ง
รายการ
ใหม่) 

 
 
 



 

34 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ทีไ่ด้มีกำรกันเงินรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
กรณีก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ เพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณที่ท ำ
สัญญำ/ก่อหน้ี

ผูกพัน 

แหล่ง
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง ถนนคสล.  
ซอยประทุมบูรพา 1 หมู่ที่ 8  
ไปซอยเอกรัฐ หมู่ที่ 9  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

994,320 (เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในพ้ืนที่
ส านักงาน เทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ ด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
อเนกประสงค์บ้านมะค่า  
หมู่ที่ 6 

367,000 เงิน
งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา คสล.  
บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 

570,000 เงิน
งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ทีไ่ด้มีกำรกันเงินรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 
ตำมแผนงำน 

แหล่ง
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
เลียบล าเหมืองชลประทาน  
ไปสาย ฉ ตอนที่ 2  
บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 

1,677,000.00 เงิน
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง 
สนามกีฬา ถึงสระสามเหลี่ยม  
บ้านโตนด หมู่ที่ 2 

546,000.00 เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
(เหลือจ่าย) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาแรงงาน 
ท าความสะอาดถนน 
ในต าบลบ้านโพธิ์ 

300,970.87 เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ 
เปิดข้าง เทท้าย ขนาด 1 ตัน  
จ านวน 1 คัน 

950,000.00 เงิน
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 3  

ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 
 

1.  ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม    
     สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
     สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์เป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 17 85.00 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 1๕ 14 93.34 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 53 81.54 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 10 8 80 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8 80 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 8 80 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ ์ 5 4 80 
      3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4 80 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 80 
      3.8  แผนงาน 5 4 80 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 80 
      ๓.10 ผลผลิต/โครงการ ๕ 4 80 

รวม ๑๐๐ 84 84 
 พบว่าผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 84ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร     
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์
ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ ในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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 ผลกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง 
   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

20 
3 
 
 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง    
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่ มอา ชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น             
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 1 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์             
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง  ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(1) 1 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด า เนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่  
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2565 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด า เนินงานที่ ผ่ านมาและแนวทางการแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
8 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รั ฐบาลหลักประชารั ฐ  แผนยุทธศาสตร์ ชาติ  20 ปี  และ       
Thailand 4.0 

(10) 8 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 84 

หมำยเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 9 

๒. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ ๙ 

๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 8 

๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 8 

๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 

   ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 

   ๕.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ 

          ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ 4 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 

   ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 3 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 

   ๕.๗  โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 4 

   5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติ 
          มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 4 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4 

   ๕.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑  ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 

   ๕.๑2  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 

รวม ๑๐๐ 82 

              พบว่าผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)          
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
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 ผลกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง  
 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์ ดังนี้ 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  
 

10 9 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 9 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร  สามารถใ ช้การ ได้ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 8 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา  การ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 
 

10 8 

 



 

41 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ 
ช่ือโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ  และเหตุผล วิ ธีการด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้อง
กับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 3 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI)  
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่  ส าม ารถวั ด ไ ด้  ( measurable) ใ ช้ บอกประสิ ทธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ  ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 4 

รวมคะแนน 100 82 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3      
ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้       
ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563   
 กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity) และเชิงคุณภำพ(Quality) 
 1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบล  เด็กได้รับ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่ เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น  เกษตรกรสามารถเดินทางไป    
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้ เกษตรกร
สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพ่ิม     
มากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ท าให้ มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก  

4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก 
ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

6. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
การดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน 
    - ด้ำนปริมำณ   
   การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่ งบประมาณมี
จ านวนจ ากัดท าให้ไม่สามารถน าโครงการไปด าเนินการได้ทุกโครงการ 
    - ด้ำนคุณภำพ 
   ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ)  ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ ท า
ให้บางครั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ 
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 ข้อเสนอแนะ 
    - ด้ำนปริมำณ   
 1) ควรจัดล าดับปัญหาความเร่งด่วนของงาน/โครงการ  ให้ตรงกับปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง  
โดยให้ทุกส่วนของสังคมก้าวเดินไปพร้อมกัน ไม่เน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
 2) ควรสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และเท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ของระบบโลกที่ไร้พรหมแดน  
 3) เน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้มากที่สุด    
    - ด้ำนคุณภำพ 
    ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องค์กร  ชุมชน ให้เข้มแข็ง  โดยการเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาหรือเสนอปัญหาให้มากขึ้น 
  

 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

 1.  ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนา  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เล็งเห็น   
ความส าคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคต
อย่างแน่นอน 
 2. จากการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน การเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การระบายน้ า การ บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้ง
การเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบตามมา ในอนาคต 

3. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 4. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ    
บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกำรพัฒนำ 

 1. ด้านเกษตร ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพสตรี
และกลุ่มแม่บ้าน  
 3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงาน
หรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่า ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลบ้านโพธิ์  
แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง 
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 4. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบาย
ถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง ทต. มีทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  
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5. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของ
โครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

6. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   

      อนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีโครงการพัฒนาหลายโครงการที่เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือ
ด าเนินการแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท าให้รัฐบาลต้องก าหนด
มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อันมีลักษณะการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการอบรม การรวมกลุ่ม หรือ การประชาคม เป็นต้น 

     ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ สามารถแจ้งให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์
ทราบ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
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