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ส่วนที่ 1  บทนำ 
---------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย       
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สภาพพ้ืนที่และผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโพธิ์กลาง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ
ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า          
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ต้อง
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ดังนี้   
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร             
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต  
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก             
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ 
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ    
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การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ  
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกลาง โดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล          
ที่เป็นจริงต่อไป  
 

/1. กรอบและแนวทาง… 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล            
โพธิ์กลางอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปีงบประมาณ และสรุปภาพรวมที่ผ่านมา           
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ตำบลโพธิ์กลางมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ 
และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 
ประการ คือ  
 
 
 

/1) ผู้เข้าร่วม..... 
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโพธิ์กลางใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้   
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพธิ์กลาง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
 

/3.5 เอกสาร…. 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนา 
---------------- 

   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ล่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

 ๑)  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
              “โพธิ์กลางเมืองคุณย่าน่าอยู่  เมืองสะอาด  เมืองปลอดภัย  เมืองทันสมัย  และเมืองแห่ง
ความสุข 
 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้ให้บริการสาธารณะในทุกๆ ด้านรวมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ที่จำเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
  2. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. พัฒนาระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน 
  4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
  5. มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ /ท้องถิ่น 
7. จัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
8. ส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนการออมและประหยัด โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
9. พัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
10.รณรงค์ให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   
 

3)  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ  
    ท้องถิ่น และความสามัคคี 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ 

/4) จุดมุ่งหมาย…… 
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4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
    1. การได้รับบริการสาธารณะในทุกๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
  2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส  คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ   

       และมีความรับผิดชอบ 
6. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน 
7. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ  
8. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  9. ประชาชนในชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
 

5)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
                       ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :   ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

    6)  แผนชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256๑  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  
ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดทำแผน
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้น
จากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม การเมือง การปกครอง  ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านสาธารณสุข   ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
/โดยนำปัญหา......... 
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โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและ
จะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมี
หลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ถนน รางระบายน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านเศรษฐกิจ  เช่น การฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
๓) ด้านสังคม การเมือง การปกครอง  เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด  และ

อาชญากรรม,  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วม กลุ่มองค์กรยังไม่แข็งแรงพอ ขาดการทำงานเป็นทีม การ
ส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ , ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ ,                  
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา , การสืบสานประเพณีท่ีสำคัญของไทย และ ของท้องถิ่น  

5) ด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันและควบคุมโรค    
6)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.  
 7)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

   

7)  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙  เรื่อง  การสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย 
ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน  แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่ง
น้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ  โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพ่ื อ
เทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
/ท้องถิน่….. 
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ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหา
ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 

 
 
 



  ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 
----------------- 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

20 20 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๕ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) ๕ 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 99 
 
 

ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
                  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผลการพิจารณา...... 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๕ 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ 
         ได้ถกูต้อง 

(๕) ๕ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๕) ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนา 
         เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) ๕ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) ๕ 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๕ 
   ๕.๘ โครงการมีการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 
         ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) ๕ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 99 
 

ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
                  เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2563 
 
 
 

/ผลการติดตาม...
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ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕61)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕59 ปี 25๖0  ปี 2561 ปี 2562 ปี ๒๕63 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงา

น 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

70 46 67 37 70 46 13 9 17 12 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 10 9 6 11 10 11 9 10 10 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกษา ส่งเสรมิศาสนา
และวัฒนธรรม 

10 8 13 13 10 8 17 17 28 21 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

30 18 30 14 30 18 22 15 27 16 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม 

1 0 1 1 1 0 13 2 12 7 

๖. ยุทธศาสตรด์้านเกษตรกรรม 3 2 3 2 3 2 5 4 5 2 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2 5 3 5 2 2 2 2 1 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 146 63 89 36 146 43 109 65 74 54 
รวมท้ังสิ้น 276 129 217 112 276 129 192 123 74 54 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 46.74 71.28 23.12 64.06 70.29 
 
 

/แบบท่ี  ๓/๑........ 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง  กันยายน พ.ศ. 2564) 
 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง........................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม โดยเริ่มและ
สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4) 

 
ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ห้าปี 

นำไปปฏิบัติ
จริง 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

15 9 60.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 9 90.00 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

47 19 
40.43 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

21 6 
28.57 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

12 0 
0 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 6 0 0 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 0 
0 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 109 35 38.53 
รวม 222 78 35.14 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ห้าปี 

นำไปปฏิบัติ
จริง 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

17 12 70.59 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 10 100.00 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

28 21 
75.00 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

27 16 
59.26 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

12 7 
58.34 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 5 2 40.00 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1 
50.00 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 74 54 72.98 
รวม 175 123 70.29 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม ) 

โอนลด สำนักปลัด 30,000 

2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(13 ตุลาคม) 

โอนลด สำนักปลัด 30,000 

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

โอนลด สำนักปลัด 30,000 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาชิลาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

626,950 สำนักปลัด 650,000 

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ   
( 12 สิงหาคม) 

48,910 สำนักปลัด 50,000 

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี (3 มิถุนายน) 

33,656 สำนักปลัด 50,000 

7 โครงการประชาคม โอนลด สำนักปลัด 30,000 
8 โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) โอนลด สำนักปลัด 5,000 
9 โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาเทศบาล 
10,100 
โอนลด 

470,000 

สำนักปลัด 500,000 

10 โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) ไม่ได้ใช้บประมาณ สำนักปลัด 5,000 
11 โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา 922,084.20 

โอนลด  
977,300 

สำนักปลัด 1,900,000 

12 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สิน 

120,600 
โอนลด 

370,000 

กองคลัง 500,000 

13 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง 30,000 
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ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

14 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
การซือ้หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักปลัด 5,000 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(Re-X-Ray) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   กองสาธารณสุขฯ 5,000 
 

2 โครงการเยาวชน ยุค 4.0 ฉลาดคิดไม่พ่ึงยา
เสพติด  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   กองสาธารณสุขฯ 40,000 
 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 129,990 
โอนลด 

40,000 

กองสาธารณสุขฯ 170,000 

4 โครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด 40,000  กองสาธารณสุขฯ  
5 โครงการเมืองสีเขียวลดโลกร้อน ไม่ได้ใช้งบประมาณ   กองสาธารณสุขฯ 40,000 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบล

โพธิ์กลาง 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ   กองสาธารณสุขฯ 40,000 

7 โครงการเมืองสะอาดจัดการขยะชุมชน 
น่าอยู่ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   กองสาธารณสุขฯ 50,000 

8 โครงการส่งเสริมการบำบัดฟ้ืนฟู 
ติดยาเสพติด 

โอนลด กองสาธารณสุขฯ 50,000 

9 โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด โอนลด กองสาธารณสุขฯ 50,000 
10 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
640,000 กองสาธารณสุขฯ  
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    แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ          
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ 650,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาสง่เสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
    แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล กีฬา
ประชาชนกีฬาชุมชน และกีฬาสัมพันธ์ 
กับหน่วยงานอื่น 

โอนลด กองการศึกษา 100,000 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพตดิ โอนลด กองการศึกษา 100,000 
3 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โอนลด กองการศึกษา 500,000 
4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โอนลด กองการศึกษา 200,000 
5 โครงการข้าวมหัศจรรย์ 1,074 กองการศึกษา 5,000 
6 โครงการจัดงานวันเด็ก โอนลด กองการศึกษา 50,000 
7 โครงการน้ำปั่นเพ่ือสุขภาพ 2,697 กองการศึกษา 5,000 
8 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000 กองการศึกษา 30,000 
9 โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง 4,960 กองการศึกษา 5,000 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ไม่ได้ใช้งบประมาณ กองการศึกษา 10,000 
11 โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไม่ได้ใช้งบประมาณ กองการศึกษา 5,000 
12 โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมประจำ

ท้องถิ่น 
โอนลด 

290,000 
กองการศึกษา 300,000 

13 โครงการสองวัยสายใยรัก 17,249 กองการศึกษา 30,000 
14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา  
356,980 กองการศึกษา 386,500 

15 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 5,149,860 กองการศึกษา 5,900,000 
16 โครงการอาหารเสริมนม 1,851,047.46 

 
กองการศึกษา 2,922,205 

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

โอนลด 
200,000 

กองการศึกษา 200,000 
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ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน       
โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ 

โอนลด 
100,000 

กองการศึกษา 100,000 

20 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 

ไมข่อรับงบประมาณ กองการศึกษา 40,000 

21 โครงการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 

ไม่ขอรับงบประมาณ กองการศึกษา 60,000 

22 โครงการสร้างสรรค์กระบวนการคิดสู่
อัจฉริยะ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 

โอนลด 
40,000 

กองการศึกษา 40,000 

23 โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 

ไม่ขอรับงบประมาณ กองการศึกษา 60,000 

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัยคุณธรรมฯ ไม่ขอรับงบประมาณ กองการศึกษา 50,000 
25 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

NT , Onet โรงเรียนบ้านหนองพลวง 
โอนลด 
7,000 

กองการศึกษา 50,000 

26 โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนบ้านหนองพลวง 

60,000 กองการศึกษา 60,000 

27 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  
ตำบลโพธิ์กลาง 

โอนลด 
600,000 

กองการศึกษา 600,000 

28 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้
เอกชน นิติ บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

200,000 กองการศึกษา 200,000 

29 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียน 
บ้านหนองพลวง 

ไม่ขอรับงบประมาณ กองการศึกษา 50,000 

30 โครงการวัยรุ่นสดใส  ไม่ท้องก่อนวัย 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง 

ไม่ขอรับงบประมาณ กองการศึกษา 50,000 

 

    แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
 (ศพด.) 

2,072 กองการศึกษา 5,000 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ “ธรรมะ
กับผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ” 

โอนลด 
 730,000 

กองสวัสดิการสังคม 1,00,000 

2 โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว โอนลด กองสวัสดิการสังคม 50,000 
3 โครงการเด็กและเยาวชนจิตหาอาสาสำนึก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โอนลด กองสวัสดิการสังคม 100,000 

4 โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ โอนลด กองสวัสดิการสังคม 100,000 
5 โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอก

ห้องเรียน 
โอนลด กองสวัสดิการสังคม 100,000 

6 โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนัก
พัฒนาชุมชน 

โอนลด 
100,000 

 100,000 

 

    รายจ่ายงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,921,700 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,706,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยเอดส์ 53,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล 119,365.14 สำนักปลัด  
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    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

49,150 สำนักปลัด 60,000 

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 

ไม่ได้ใช้ 
งบประมาณ 

สำนักปลัด 30,000 

3 โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

โอนลด สำนักปลัด 40,000 

4 โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

โอนลด สำนักปลัด 1,50,000 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 
    แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โอนลด กองสวัสดิการ
สังคม 

100,000 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

โอนลด กองสวัสดิการ
สังคม 

627,000 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
    แผนงานด้านการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมการกำจัดศัตรูพืช 
โดยวิธีธรรมชาต ิ

โอนลด สำนักปลัด  50,000 

2 โครงการอบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

โอนลด สำนักปลัด  50,000 

3 โครงการอบรมการผลิตน้ำหมักจุลินทร์ 
ชนิดก้อน 

โอนลด สำนักปลัด  10,000 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

- - - - - 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แผนงานด้านการพานิชย์ 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง 

1,260,000 กองช่าง กันเงิน 

 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา 

โอนลด 
740,000 

กองช่าง 800,000 

2 โครงการทำผังเมือง ทต.โพธิ์กลาง โอนลด 
20,000 

กองช่าง 20,000 

 

    แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชน
บ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร 
กองทัพภาคที่ 2 (โครงการที่ 3 ) หมู่ที่ 1 
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
320,000 

กองช่าง 320,000 

2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  
และห้องน้ำค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
700,000 

กองช่าง 700,000 
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ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ำบริเวณภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 

กันเงิน 
432,000 

กองช่าง 432,000 

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารหมู่บ้าน  
หมู่ 11 ซอย 8 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่
ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
540,000 

กองช่าง 540,000 

5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

โอนลด 
1,500,000 

กองช่าง 1,500,000 

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(หอ้งทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 

กันเงิน 
2,800,000 

กองช่าง 2,800,000 

7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

โอนลด 
500,000 

กองช่าง 500,000 

8 โครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยทำ 
ตาข่ายล้อมรอบสนาม บริเวณตลาด ช.2  
บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
450,000 

กองช่าง 450,000 

9 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพ และ 
ต่อเติมห้องน้ำ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงนิ 
200,000 

 

กองช่าง 200,000 

10 โครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวง
มะนาว หมู่ที่ 4 

กันเงิน 
160,000 

กองช่าง 160,000 

11 โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ 
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 

กันเงิน 
80,700 

กองช่าง 80,700 

12 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบล
โพธิ์กลาง 

กันเงิน 
3,005,000 

กองช่าง 3,005,000 

13 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 

โอนลด 
600,000 

กองช่าง 600,000 



 

- 24 – 
 

ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางซอยพิชัยสงคราม 1/8 ถึง
บ้านเลขท่ี 631 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
600,000 

กองช่าง 600,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete กลุ่มท่ี 14  
บ้านสุรธรรมพิทักษ์ หมูที่ 9  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
1,755,800 

กองช่าง 1,755,800 

16 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ข้างบ้านเลขที่ 323 บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
24,000 

กองช่าง 24,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ข้างบ้านเลขที่ 109 บ้านหนองพลวงน้อย  
หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
127,000 

กองช่าง 127,000 

18 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ข้างบ้านเลขที่ 92 บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
30,000 

กองช่าง 30,000 

19 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอย 2 ถึงซอย 7 บ้านค่าย
สุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
408,000 

กองช่าง 408,000 

20 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง 
ซอยศุกรินทร์ เชื่อมซอยทรัพย์มงคล  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
524,000 

กองช่าง 524,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแจ่มใส บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
280,000 

กองช่าง 280,000 

22 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านข้างบ้านเลขท่ี 889 
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
110,000 

กองช่าง 110,000 
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ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

23 โครงการก่อสร้างผนังกันดินบึงแสนสุข  
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

โอนลด 
750,000 

กองช่าง 750,000 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณข้างบ้านเลขที่ 
479 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
146,000 

กองช่าง 146,000 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณซอย 13  
สากำปัง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงนิ 
370,000 

กองช่าง 370,000 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาเปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมรางระบายน้ำเดิม บริเวณหน้า
บ้านเลขท่ี 414 ถึงบ้านเลขท่ี 402  
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
350,000 

กองช่าง 350,000 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาเปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กข้างหน้าบ้านเลขท่ี 488 ถึงบ้านเลขที่ 
978 บ้านหนองพลวงมะนาว  
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
370,000 

กองช่าง 370,000 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาเปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองพุดซา หมู่ที่  5  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
1,000,000 

กองช่าง 1,000,000 

29 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณศาลาประชาคม 
บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
110,000 

กองช่าง 110,000 

30 โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ 2 บ้าน
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9  
ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงิน 
688,700 

กองช่าง 688,700 
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ที ่ โครงการ ใช้งบประมาณ            
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังกันดินสระน้ำ
หนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 
ตำบลโพธิ์กลาง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กองช่าง 500,000 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณสี่แยกหนอง
ไผ่(หน้ามินิมาร์ทอันอัน) 

กันเงิน 
80,000 

กองช่าง 80,000 

33 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

กันเงิน 
440,390.50 

กองช่าง 440,390.50 

34 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชน
บ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร  
กองทัพภาคที่ 2 (โครงการที่ 2 )  
หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง 

กันเงนิ 
500,000 

กองช่าง 500,000 

 

    
 
 
 



ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
------------- 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
1. กระทรวงต่างๆ และจังหวัดนคราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และจังหวัด 
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดจำนวน 2  สาย  สามารถรองรับการ 

ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. มีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน -  นครราชสีมา                 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานตั้งอยู่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางโรงงาน
อุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจหอพัก และบ้านเช่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
1. มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร 
2. ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะทำสวนสาธารณะและนันทนาการ อย่างเพียงพอ 
3. มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 

    

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้ นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
 

/๒.๑  จุดแข็ง …… 
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๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

และคุณภาพชีวิต 
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก 
4. มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่งสามารถรองรับ การเรียนของ 

เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
5. ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารพัฒนา 
6. เทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา  

ความเดือดร้อนของประชาชน 
7. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
8. สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นบางส่วนเป็นบ้านไม้ แออัด 
2. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
3. เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ 

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งตำบล 
4. บางส่วนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร ขาดการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน 
5. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่จะไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
6. มีชุมชนยากจน ด้อยโอกาสที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนอันเป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิด 

ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อม่ันสถานศึกษาในพ้ืนที่ จึงนำลูกหลานไปศึกษาในสถาบันการศึกษา                    

ในเมือง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
เกณฑ์การประเมินสำหรับหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมินสำหรับหน่วยงาน 
 

การดำเนินการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕6๔) ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบล 
โพธิ์กลาง 
  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ได้รับ

แบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

  ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรเป้าหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ ๑% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  จากประชากรทั้งหมด ๒9,144  คน เป้าหมาย ๑% เท่ากับ ๒9๑ ตัวอย่าง จาก ๑๐ 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองปรือ  บ้านหนองไผ่  บ้านหนองพลวงน้อย  บ้านหนองพลวงมะนาว  บ้านหนองพุดซา  
บ้านบึงแสนสุข  บ้านศรีสมบูรณ์ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์   บ้านหนองไผ่พัฒนา  และ บ้านหนองพลวงพัฒนา 
      

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่มประชากร
เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจากตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
เขตพ้ืนทีเ่ทศบาล  และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

   วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดย
แบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ  รวม  ๑๐  หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษา  แต่ละ
หมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  Random  Sampling) เพ่ือให้ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน รวมเป็น 291 คน  เพ่ือให้ง่ายต่อการคิดค่าร้อยละ จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน 
ดังตารางต่อไปนี้ 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สเกล 5 ระดับตามเทคนิคของลิเคิร์ท 
(Likert technique) มาวัด ได้แก่  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี          
ค่าคะแนน ดังนี้  

มากที่สุด    ระดับคะแนน  4.21 – 5.00 
มาก  ระดับคะแนน  3.41 – 4.20 
ปานกลาง ระดับคะแนน  2.61 – 3.40 
น้อย  ระดับคะแนน  1.81 – 2.60 
น้อยท่ีสุด ระดับคะแนน  1.00 – 1.80 
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จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน  จำแนกตามเขตทีอ่ยู่อาศัยที่สุ่มได ้

 
 

หมู่บ้าน ประชากร (คน) 
(1) 

สัดส่วน 
(2)=(1)x100 
     29,144 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
(3)=(2)x300 

    100 
บ้านหนองปรือ  (หมู่ท่ี ๑) 4,058 13.93 42 
บ้านหนองไผ่  (หมู่ที่ ๒) 3,388 11.63 35 
บ้านหนองพลวงน้อย  (หมู่ท่ี ๓) 2,267 7.78 23 
บ้านหนองพลวงมะนาว  (หมู่ที่ ๔) 3,765 12.92 39 
บ้านหนองพุดซา  (หมู่ที่ ๕) 1,913 6.57 20 
บ้านบึงแสนสุข  (หมู่ท่ี ๗) 1,381 4.74 14 
บ้านศรีสมบูรณ์  (หมู่ที่ ๘) 2,524 8.67 26 
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  (หมู่ที่ ๙) 4,865 16.70 50 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  (หมู่ที่ ๑๐) 3,720 12.77 38 
บ้านหนองพลวงพัฒนา  (หมู่ที่ ๑๑) 1,263 4.34 13 

รวม 29,144 100.00 300 
  

หลังจากทำการกำหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่มประชากร 
ในแต่ละพ้ืนที่โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  Sampling)  ทั้งนี้เพราะประชากรมีจำนวนมากและ         
มีเขตพ้ืนที่กว้าง 
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สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง              
ประจำปี  ๒๕64 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับลักษณะประชากรศาสตรข์องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิก์ลาง     
    จำแนกตามเพศ  อายุ  การศกึษา  อาชีพหลัก จากตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ :  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  จำแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพหลัก 
ข้อมูล    จำนวน   ร้อยละ 

เพศ 
ชาย       190   63.33 
หญิง       110   36.67 

รวม      30๐          ๑๐๐.๐๐ 
 
อายุ 
ต่ำกว่า ๒๐ ปี      45   15.00 
๒๐ – ๓๐  ป ี      43   14.33 
๓๑ – ๔๐  ป ี      38   12.67 
๔๑ – ๕๐  ป ี      64   21.33 
๕๑ – ๖๐  ป ี      67   22.33 
มากกว่า  ๖๐  ปี      43   14.34 

รวม      30๐         ๑๐๐.๐๐ 
 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา       46 15.33 
มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า      60   20.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า      64   21.33 
ปริญญาตรี       77   25.67  
สูงกว่าปริญญาตรี      53   17.67  
อ่ืน ๆ        -     -  

รวม      30๐         ๑๐๐.๐๐ 
 
อาชีพ 
รับราชการ      44   14.67    
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     42                           14.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว     39                           13.00  
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ตารางท่ี ๑ :  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  จำแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพหลัก (ต่อ) 
 

ข้อมูล    จำนวน   ร้อยละ 
 
รับจ้าง       57  19.00 
นักเรียน/นักศึกษา     45  15.00 
เกษตรกร      41  13.67 
อ่ืน ๆ       32 10.66 

รวม      30๐   ๑๐๐.๐๐ 
 
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ ๑ :  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จำแนกตามตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จำนวน  190  คน คดิเป็นร้อยละ 63.33  เพศหญิง จำนวน 110 คน     
คิดเป็นร้อยละ  36.67  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
 

อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถาม  อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15 , อายุ  ๒๐ – ๓๐ ปี 
จำนวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.33 , อายุ  ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.67 ,      
อายุ  ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.33 , อายุ  ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ  
22.33 , อายุมากกว่า  ๖๐ ปี  จำนวน  43  คน คิดเป็นร้อยละ  14.34  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่             
มีช่วงอายุ  5๑ – 6๐ ปี 

 

ระดับการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 46  คน  คิดเป็นร้อยละ    
15.33  ,   ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  ,  ระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จำนวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.33 , ระดับปริญญาตรี จำนวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.67 ,
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.67  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 

 

อาชีพ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับราชการ จำนวน 44  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.67  , อาชีพเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน  42  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.00  , อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน  39  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  13.00 , อาชีพรับจ้าง จำนวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.00 ,  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน            
45  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00 , อาชีพเกษตรกร  จำนวน  41   คน คิดเป็นร้อยละ 13.67 , อ่ืน ๆ จำนวน    
32 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.66   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 

 
 
 
 
 



-33- 
 
ส่วนที่ ๒ :  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม   
              ประจำปี  ๒๕64  รายละเอียดดังตารางที่  ๒ 
ตารางท่ี ๒ :  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม 
 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ค่าคะแนน 
(ผลคะแนนรวม/

จำนวนคน) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน 
    โครงการ/กิจกรรม 

65 90 85 38 22 3.46 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล 
    ของโครงการ/กิจกรรม 

55 91 82 45 27 3.34 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ 
    คิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 

50 98 87 39 26 3.36 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
    โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

54 91 83 44 28 3.33 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ 
    ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

66 85 88 43 18 3.46 

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที ่
   กำหนด 

79 89 58 49 25 3.49 

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู ่
   การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

72 93 90 28 17 3.58 

๘. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความ 
    ต้องการของประชาชน 

85 89 56 36 34 3.51 

๙. ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดร้ับจากการ  
    ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

83 86 62 36 33 3.50 

 
       จากตาราง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 (อยู่ในระดับมาก) รองลงมาคือการแก้ไขปัญหาและ     
การตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.51 (อยู่ในระดับมาก) และประโยชน์ที่ประชาชน   
จะได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.50 (อยู่ในระดับมาก) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. เพ่ิมจุดหอกระจายข่าวอย่างทั่วถึง 
2. จัดสวัสดิการ กิจกรรม ให้แก่ผู้สูงอายุ 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำให้ทั่วตำบล ป้องกันน้ำท่วม 
4. จัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน 
5. น้ำประปาไหลช้าช่วง 07.00-09.00 น.เพ่ิมการเจาะบ่อบาดาล 
6. เจ้าหน้าทีค่วรอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านที่มารับบริการเป็นอย่างดี 
7. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.2 
8. จัดการสุนัขจรจัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
9. จัดระเบียบร้านค้าริมถนนหลัก และ การจอดรถข้างทาง 
10. ปรับปรุงถนนสายหลักท่ีชำรุดให้ใช้การได้ดี 
11. จัดกิจกรรมใหส้ตรีภายในตำบล 
12. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพถ่ายการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
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