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เทศบาลตําบลโพธิ�กลาง
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จัง วัดนครราชสีมา



คำนำ 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม    

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น             

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน      

ในท ้องถ ิ ่นทราบในที ่ เป ิดเผยภายในส ิบห ้าว ันน ับแต ่ว ันรายงานผล และเสนอความเห ็นด ังกล ่าว                   

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม   

ของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลโพธิ ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565)           

ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางทราบ      

   คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะสามารถ 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  อันจะ  

ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
   1.1  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์
กลางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3  ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโพธิ์กลาง 
   บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
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พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด และถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิกลางโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า          
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  2.1  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  2.3  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  2.4  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  2.5  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ต้อง
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
     3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลโพธิ ์กลาง                  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ดังนี้   
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
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เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร             
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต  
ในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก             
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะ  ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกลาง โดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้กำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื ่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื ่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
 

คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผล 

 

รายงานผล ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น จดัท าประกาศ 

ประกาศผลการ 

ติดตามภายใน

เดือนธันวาคม 

เดือนธันวาคม 

สภาทอ้งถิ่น ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
คณะกรรมการ 

พฒันาทอ้งถิ่น เสนอ เสนอ 
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  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล            
โพธิ์กลางอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปีงบประมาณ และสรุปภาพรวมที่ผ่านมา           
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ 
และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาและประเมินผล      
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.3.2 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) ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโพธิ์กลางใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง   
  4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโพธิ์กลาง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  5.1  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2  ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  5.3  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5.5  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7  ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโพธิ์กลางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโพธิ์
กลางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
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บทที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1.  สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธ์กลาง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี        
พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ล่าง) แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน์ 
        “บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีสาธารณูปโภคครบครัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง  

        เคียงคู่เทคโนโลยี” 

   2) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
                         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 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      3) เป้าประสงค์  

       1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 

      2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
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     4. มีการกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5. การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

      6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  

             และความสามัคคี 

      7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ 

4) ตัวช้ีวัด 

      1.   ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

      2.   ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์ 

      3.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน  

      4.   ระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

     5.   จำนวนระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการของประชาชน 

      6.   จำนวนแหล่งน้ำที่เพ่ิมข้ึนตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

      7.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม 

      8.   สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 

      9.   ขีดความสามารถในการกำจัดขยะมีเพ่ิมข้ึนได้มาตรฐาน 

      10. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

         11. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ 

            ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง 

      12. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของ 

               ประชานชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) ค่าเป้าหมาย 

      1. การได้รับบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค 

     2. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

     3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

      4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

      5. การบริหารงานมีความโปร่งใส  คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ   

           และมีความรับผิดชอบ 

      6. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน 
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      7. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ  

      8. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

     9. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 

6) กลยุทธ์ 

      1. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 

      2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

      3. พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

      4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

     5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 

      8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

      9. อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม 

         10. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 

      11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

      12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

        จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ. 

2560 – 2579)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่ นให้

เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถ

รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

บนพื้นฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ี
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ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  จึงได้กำหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมการ

มีส่วนร่วม   เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนท้์องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์
. 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

แผนงาน แผนงาน 

 

           แผนงาน 

 

       แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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      การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
       ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั, กองคลัง 
กองช่าง 

เท
ศบ

าล
ตำ

บล
โพ

ธิ์ก
ลา

ง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

บริหารชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

กองสาธารณสุขฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาส่งเสรมิศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริหารชุมชน
และสังคม 

-แผนงานด้านการศึกษา 
-แผนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคมและแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

บริหารชุมชน
และสังคม 

-แผนงานด้านสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานด้านสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการและ
สังคม 
กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม 

บริหารชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงบกลาง 

กองสวัสดิการและ
สังคม 
 
สำนักปลดั 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเกษตร 

การเศรษฐกิจ -แผนงานด้านการเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารชุมชน
และสังคม 

-แผนงานด้านสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ 
บริหารชุมชน
และสังคม 
การเศรษฐกิจ 
การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานด้านการพาณิชย ์
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
กองช่าง 
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บทที่ 3 
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ
ดำเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และรว่มจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 15 3,455,000 13 2,734,600 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 10 1,705,000 10 1,615,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 44 9,176,500 44 9,221,750 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชน 

21 26,395,200 10 1,771,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพาณิชยกรอุตสาหกรรม 12 38,817,000 12 35,337,700 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 7 210,000 2 65,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 90,000 1 30,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 143,474,560 72 45,733,466 

รวม 201 223,323,260 164 96,508,516 
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 2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการสำเร็จ 

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการทีไ่ม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี   
   ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

11 9.48 - - 2 14.29 13 7.93 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 7 6.03 - - 3 21.43 10 6.10 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา  
   และวัฒนธรรม 

42 36.21 - - 2 14.29 44 26.83 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไข  
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

8 6.90 - - 2 14.29 10 6.10 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
   พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 

11 9.48 - - 1 7.14 12 7.32 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 2 1.72 - - - - 2 1.22 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 0.86 - - - - 1 0.61 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 29.31 34 100 4 28.57 72 43.90 

รวม 116 100.00 34 100 14 100.00 164 100 
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แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 (แยกตามยุทธศาสตร์) 

แผนภูมิวงกลมแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2565 (รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์) 

11
7

42

8
11

2 1

34

2 3 2 2 1
4

13
10

44

10
12

2 1

72

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8

จ านวน โครงการ ที่ด าเนินการ แล้ว จ านวน โครงการ ที่ยงัไม่ได้ ด าเนินการ จ านวน โครงการ ทั้งหมด

จ านวนโครงการ ที่
ด าเนินการ แล้ว, 116

จ านวนโครงการ ทีย่งั
ไม่ได้ ด าเนินการ, 14

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด, 164

จ านวนโครงการ ทีด่ าเนินการ แล้ว จ านวนโครงการ ทีย่งัไม่ได้ ด าเนินการ จ านวนโครงการทั้งหมด
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2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี 
    ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

1,534,600 2.41 - - 1,534,600 1.62 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 1,555,000 2.45 758,400 2.41 2,313,400 2.43 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ  
    ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

8,921,750 14.04 - - 8,921,750 9.39 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
    ของประชาชน 

1,551,000 2.44 - - 1,551,000 1.63 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    เศรษฐกิจพาณิชยกรรม 
    อุตสาหกรรม 

35,287,700 55.53 - - 35,287,700 37.14 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    การเกษตร 

65,000 0.10 - - 65,000 0.07 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

30,000 0.05 - - 30,000 0.03 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐาน 

14,604,166 22.98 30,709,300 97.59 45,313,466 47.69 

รวม 63,549,216 100 31,467,700.00 100 95,016,916 100 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
3.1 โครงการทีไ่ดร้ับเงินอดุหนุนทั่วไปมวีัตถุประสงค์ประจำปี 2565  

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ

แล้ว 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการปรับปรุงถนนแบบผิว 

Asphaltic Concrete สายทางหน้า

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 √  1,793,500  

รวม  1  1,793,500  
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี 2565 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

   
ที ่

โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(28 กรกฎาคม) 
และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(12 สิงหาคม) 

750,000 730,583 417 
19,000 
(โอนลด) 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (3มิถุนายน) 

30,000 21,150 3,850 
5,000 

(โอนลด) 
3 โครงการจัดงานวันชาติ(5 ธันวาคม) 50,000 47,700 2,300 
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน) 55,000 54,900 100 
5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
20,000 18,010 1,990 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

320,000 314,588 412 
5,000 

(โอนลด) 
7 โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 
28,600 

15,600 
5,660 
(ผูกพัน) 

 
7,340 

8 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 216,000 192,000 24,000 
9 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 10,000 ไม่ใช้งบประมาณ 
10 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย(18 มีนาคม) 5,000 ไม่ใช้งบประมาณ 
11 โครงการประชาคมชุมชนเมือง 50,000 ไม่ใช้งบประมาณ 
 รวม 11 โครงการ 1,534,600 1,400,191 69,409 

 

 



22 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re-X-Ray) 5,000 300 4,700 
2 โครงการขัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลาง 30,000 16,200 13,800 
3 โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด 20,000 20,000 0 
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 170,000 110,000 60,000 
5 โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน 40,000 40,000 0 
6 เงินสบทบระบบหลักประกันสุขภาพ 650,000 650,000 0 
7 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 

ด้านสาธารณสุข 
640,000 97,800 542,200 

 รวม 7 โครงการ 1,555,000 934,300 620,700 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000 15,315 14,685 
2 โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 5,000 5,000 0 
3 โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง 5,000 5,000 0 
4 ค่าอาหารกลางวัน 257,250 135,450 121,800 
5 ค่าจัดการเรียนการสอน 85,000 85,000 0 
6 ค่าหนังสือเรียน 10,000 7,600 2,400 
7 ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 7,600 2,400 
8 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 15,000 11,400 3,600 
9 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21,500 16,340 5,160 
10 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 50,000 49,400 600 
11 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 500,000 461,300 700 

 



23 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 
38,000 
(โอนลด) 

12 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 400,000 122,100 
67,100 
(ผูกพัน) 

10,800 
200,000 
(โอนลด) 

13 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 230,000 218,832 168 
11,000 
(โอนลด) 

14 โครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
“การรำบวงสรวงท้าวสุรนารี”ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

120,000 
8,280 

109,600 
(ผูกพัน) 

2,120 

15 โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ 100,000 86,200 13,800 
16 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 40,000 - 
40,000 

(ไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 

17 เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ(โรงเรียนหนองพลวงมะนาว) 

50,000 50,000 0 

18 เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 60,000 - 

60,000 
(ไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 

19 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชชีวิตโรงเรียนบ้านหนองพลวง 

50,000 50,000 0 

20 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน 
(โรงเรียนบ้านหนองพลวง) 

50,000 50,000 0 

21 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึ่งประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

200,000 200,000 0 

22 เงินอุดหนุนโครงการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 60,000 - 

60,000 
(ไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

23 เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด           
และอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองพลวง 

50,000 50,000 - 

24 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 100,000 - 

100,000 
(ไม่ขอรับการ
สนับสนุน) 

25 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 6,423,000 6,405,000 18,000 
26 โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม ไม่ใช้งบประมาณ 
27 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ ไม่ใช้งบประมาณ 
28 โครงการแปรงฟันให้ถูกวิธี ไม่ใช้งบประมาณ 
29 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ไม่ใช้งบประมาณ 
30 โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู ไม่ใช้งบประมาณ 
31 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ไม่ใช้งบประมาณ 
32 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในศพด.ทต.โพธิ์กลาง 
ไม่ใช้งบประมาณ 

33 โครงการบ้านรักการอ่าน ไม่ใช้งบประมาณ 
34 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ใช้งบประมาณ 
35 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ไม่ใช้งบประมาณ 
36 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อศพด.ทต.โพธิ์กลาง ไม่ใช้งบประมาณ 
37 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ไม่ใช้งบประมาณ 
38 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ 
39 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาใส่ชุดขาวในวันพระ ไม่ใช้งบประมาณ 
40 โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก ไม่ใช้งบประมาณ 
41 โครงการประกัน คุณภาพสถานศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ 
42 โครงการเด็กเล็กเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใช้งบประมาณ 
 รวม 42 โครงการ 8,921,750 8,216,517 705,233 

 

     

 

 



25 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ(ที่จอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ) 

3,000 3,000 0 

2 โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 17,200 32,800 

3 โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ 10,000 9,900 100 
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  

“ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” 
500,000 474,790 24,210 

1,000 
(โอนลด) 

5 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

858,000 813,178 22 
44,800 
(โอนลด) 

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 60,000 46,840 13,160 
7 โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,000 24,570 430 

15,000 
(โอนลด) 

8 โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000 13,570 16,430 
 รวม 8 โครงการ 1,551,000 1,403,048 147,952 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 50,000 18,270 730 
31,000 
(โอนลด) 

2 ค่าชำระหนี้เงินกู้ 1,537,500 1,537,362.18 137.82 
3 ค่าชำระดอกเบี้ย 275,000 193,957.34 42.66 

81,000 
(โอนลด) 

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 601,000 376,972 
64,017 
(ผูกพัน) 

11 
160,000 
(โอนลด) 

5 เงินสมทบกองทุนเงินสดแทน 25,000 20,339 3,661 
1,000 

(โอนลด) 
6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22,361,800 21,542,000 519,800 

300,000 
(โอนลด) 

7 เบี้ยยังชีพความพิการ 5,678,400 4,722,200 536,200 
420,000 
(โอนลด) 

8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 53,500 6,500 
9 เงินสำรองจ่าย 2,490,000 1,299,307 

48,350 
(ผูกพัน) 

142,343 
1,000,000 
(โอนลด) 

10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) 

2,100,000 2,100,000 0 

11 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล 109,000 108,806.94 193.06 
 รวม 11 โครงการ 35,287,700 32,085,081 3,202,618.54 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการปลูกและขยายพันธุ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 50,000 49,610 390 
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15,000 10,195 4,805 
 รวม 2 โครงการ 65,000 59,805 5,195 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 30,000 29,680 320 
 รวม 1 โครงการ 30,000 29,680 320 

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ  ศาลตายาย  
ในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (สำนักปลัด) 

50,000 40,900 
(เบิกจ่าย) 

9,100 

2 โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาล 
ตำบลโพธิ์กลาง 

422,000 422,000 
(เบิกจ่าย) 

0 

3 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 119  บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7  
ตำบลโพธิ์กลาง 

497,000 494,000 3,000 

4 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิดบริเวณข้าบ้านเลขที่ 44/9 บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 
ตำบลโพธิ์กลาง 

129,500 129,000 500 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

5 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด  บริเวณซอยประเสริญสุขถึงซอยไก่ชน            
บ้านบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

430,500 430,000 500 

6 โครงการก่อสร้างก่อสร้างวงเวียน บริเวณสามแยกหน้า
ประตูค่ายสุรนารี - ตลาดหนองปรือ  หมู่ที่ 7   
ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 500,000 0 

7 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยมหาเศรษฐี  ข้างบ้านเลขที่  279   
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 489,000 11,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางซอยสันติสุข  บ้านหนองหนองไผ่พัฒนา   
หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์กลาง 

130,000 113,000 17,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางซอยแสนสุข บ้านหนองพลวงมะนาว   
หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 452,800 47,200 

10 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 561 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2  
ตำบลโพธิ์กลาง 

351,000 335,000 16,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก 3 ชุด สายทางซอยสุรไมตรี บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

94,200 94,000 200 

12 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตลาด ช.   
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

845,600 712,500 133,100 

13 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างแปลงสาธิตการเกษตร 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงน้อย   
หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 453,000 47,000 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี  4/2  บ้านหนองไผ่   
หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

185,250 177,000 8,250 

15 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 1022  บ้านหนองไผ่   
หมู่ที่  2  ตำบลโพธิ์กลาง 

54,600 51,000 3,600 

16 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี 874 ถึงบ้านเลขท่ี 44  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

156,000 150,000 6,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณซอยไพรพนา  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2 
ตำบลโพธิ์กลาง 

347,750 321,500 26,250 

18 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบริเวณซอยหลวยจันธร  บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2  
ตำบลโพธิ์กลาง 

202,800 194,200 8,600 

19 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้าง
บ้านเลขท่ี  144  บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่ 10   
ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 487,000 13,000 

20 โครงการก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐาน 
ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 340,000 160,000 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด บริเวณข้างบ้านเลขที่  416   บ้านบึงแสนสุข  
หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

402,500 402,000 500 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิด  และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  

500,000 471,500 28,500 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

หน้าบ้านเลขที่ 215  หนองพุดซา  ซอย 5   เชื่อมราง
ระบายซอยอนุบาลลูกขวัญ  บ้านหนองพุดซา  หมู่ที่ 5  
ตำบลโพธิ์กลาง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลา
ประชาคมถึงรางระบายซอยคริสจักร บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 482,000 18,000 

24 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  
บริเวณบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่  9 ตำบลโพธิ์กลาง 

400,000 400,000 0 

25 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8 

369,000 369,000 0 

26 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  (กองการศึกษา) 

800,000 800,000 0 

27 โครงการปรับปรุงพ้ืนสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 498,000 497,000 1,000 
28 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่  4  

ตำบลโพธิ์กลาง 
200,000 200,000 0 

29 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย ภายในเขต
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  (สำนักปลัด) 

500,000 500,000 0 

30 โครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี พร้อมต่อเติม
ห้องประชาสัมพันธ์ ภายในห้องประชุมท้าวสุรนารี 

500,000 488,000 12,000 

31 โครงการปรับปรุงห้องรับรองสำนักงาน 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

180,000 180,000 0 

32 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขต 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 500,000 0 

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 1,875,466 1,475,232.84 233.16 
400,000 
(โอนลด) 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้
(บาท) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ตกแต่ง สำนักงาน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

483,000 482,190 810 

35 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรง
ถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.) 

1,260,000 1,255,000 5,000 

 รวม 35 โครงการ 15,864,166 14,887,823 976,343 

 

ส่วนที่ 5 รายการครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่าย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน ขา C จำนวน 16 ตัว 40,000 40,000 0 
2 เก้าอ้ีผู้บริหารทรงสูง จำนวน 2 ตัว 11,000 11,000 0 
3 เก้าอ้ีรับแขก จำนวน 10 ตัว 110,000 107,000 3,000 
4 เก้าอ้ีรับแขก จำนวน 12 ตัว 144,000 128,400 15,600 
5 เครื่องปรับอากาศ(แบบติดผนัง)ขนาด 12,000 

บีทียู (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง 
19,500 18,500 1,000 

6 เครื่องปรับอากาศ(แบบติดผนัง) 
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 

25,300 24,900 400 

7 ชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด 56,000 48,150 7,850 
8 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ  

ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง  
19,600 14,400 5,200 

9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง  

7,500 7,500 0 

10 โต๊ะเคียง จำนวน 5 ตัว   40,000 25,000 15,000 
11 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 6 ตัว

   
90,000 54,000 6,000 

30,000 
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ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

(โอนลด) 
12 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว 

  
31,800 20,000 1,800 

10,000 
(โอนลด) 

13 โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน 10 ตัว 17,000 17,000 0 
14 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 3 ชุด   
21,900 - 21,900 

 
15 โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 จำนวน 1 ชุด  39,000 39,000 0 
16 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 50,000 45,903 

(ผูกพัน) 
4,097 

17 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง  

120,000 115,000 5,000 

18 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 
เครื่อง   

54,400 45,900 8,500 

19 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 18,500 18,500 0 

20 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง   

34,000 34,000 
 

0 

21 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล  (จำนวน 1 เครื่อง)  

22,000 22,000 
 

0 

22 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่  1 จำนวน 2 เครื่อง 

20,000 20,000 0 

23 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จำนวน 
4 เครื่อง   

10,000 10,000 0 

24 เก้าอ้ีทำงาน ขา C  จำนวน 26 ตัว   65,000 65,000 0 
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ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงานระดับผู้บริหารทรงสูง  
จำนวน 1 ตัว   

5,500 5,500 0 

26 ตู้บานเลื่อนกระจก  ขนาด 5 ฟุต   
จำนวน 2 หลัง   

15,000 15,000 0 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้มีล้อเลื่อนแบบล็อคได้ 2 ลิ้นชัก   
จำนวน 1 หลัง   

7,000 4,500 2,500 

28 โต๊ะทำงานเหล็ก  จำนวน 1 ตัว  15,900 10,000 5,900 
29 เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน  

จำนวน 1 เครื่อง   
17,000 17,000 0 

30 เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล  
แบบที่  2 จำนวน 1 เครื่อง  

30,000 30,000 0 

31 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน 1 เครื่อง 22,000 22,000 0 
32 เครื่องพิมพ์ แบบ Multifuncion  เลเซอร์ 

หรือ  LED  สี  จำนวน  2 เครื่อง  
30,000 30,000 0 

33 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  
สำหรับกระดาษ A 3  จำนวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 0 

34 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA   
จำนวน 1 เครื่อง   

2,500 2,500 0 

35 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง  

7,500 7,500 0 

36 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว 15,000 9,000 6,000 
37 เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน  

จำนวน 1 เครื่อง   
17,000 17,000 0 

38 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 0 

39 เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 2,500 2,500 0 
  รวม 39 โครงการ 1,269,700 1,119,953 149,747 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 
ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน ขา C  จำนวน 5 ตัว 
  

12,500 12,500 0 

2 เก้าอ้ีผู้บริหารระดับสูง  จำนวน 2 ตัว 11,000 11,000 0 

3 โต๊ะทำงาน  จำนวน 1 ตัว   5,000 5,000 0 

4 
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต  
จำนวน 1 ตัว   

15,000 9,000 6,000 

5 
ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จำนวน 12 เครื่อง   

114,000 114,000 0 

6 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
  

เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 ตัว   

34,000 34,000 0 

7 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังพิมพ์  จำนวน 2 เครื่อง 

15,000 15,000 0 

  รวม 7 โครงการ 206,500 20,500 6,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

 

 

 

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่อนุมัติ
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน ขา C จำนวน 5 ตัว 
  

12,500 12,500 0 

2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง   

25,300 24,900 400 

3 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปิด 
ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 หลัง  

6,000 6,000 0 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองตอน ตอนบน
กระจก ตอนล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต  
จำนวน 1 หลัง   

7,000 7,000 0 

5 โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว  10,000 10,000 0 
6 โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว  45,000 27,000 18,000 
7 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 

เครื่อง   
12,000 11,800 200 

8 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่  

โทรทัศน์ LED สมาร์ท TV  จำนวน  
1 เครื่อง   

19,900 19,000 900 

9 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

  

เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 เครื่อง 34,000 34,000 0 
10 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังพิมพ์  จำนวน 2 เครื่อง 
15,000 15,000 0 

11 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 4 เครื่อง   

10,000 10,000 0 

  รวม 11 โครงการ 196,700 177,200 19,500 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

ที่อนุมัติ
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV   
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
  

500,000 500,000 
(ผูกพัน) 

0 
 

2 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  ขา C  จำนวน 9 ตัว 
  

22,500 22,500 0 

3 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ  
ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 หลัง  

6,700 6,700 0 

4 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ  
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง  

9,800 7,200 2,600 

5 โต๊ะทำงานเหล็ก  จำนวน 1 ตัว  15,000 10,000 5,000 
6 โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว  10,000 10,000 0 
7 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
  

เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง 17,000 17,000 0 
8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์  จำนวน 2 เครื่อง  
8,600 8,600 0 

9 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 3 เครื่อง   

7,500 7,500 0 

  รวม 9 โครงการ 597,100 589,500 7,600 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 
ครุภัณฑ์

การเกษตร 
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค  
จำนวน 1 เครื่อง   

96,800 96,300 500 

2 

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที   
ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน 17,800 บาท   

20,000 13,500 6,500 

  รวม 2 โครงการ 116,800 109,800 7,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ที ่
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  ขา C    จำนวน 11 ตัว
   

27,500 27,500 0 

2 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง  

15,000 15,000 0 

3 โต๊ะทำงานเหล็ก  จำนวน 6 ตัว  30,000 30,000 0 

4 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต  
จำนวน 2 ตัว  

30,000 18,000 12,000 

5 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

  

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง   

17,000 17,000 0 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง  

22,000 22,000 0 

7 "เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  ชนิด 
Network  แบบที่  2  (27 หน้า/นาที) 
จำนวน 2 เครื่อง"   

54,000 54,000 0 

8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง   

54,000 54,000 0 

  รวม 8 โครงการ 249,500 237,500 12,000 
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

และจำนวนโครงการที่ดำเนนิการสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ 1, 11, 
10% ยทุธศาสตร์ 2, 7, 6%

ยทุธศาสตร์ 3, 42, 
36%

ยทุธศาสตร์ 4, 8, 7%

ยทุธศาสตร์ 5, 11, 9%

ยทุธศาสตร์ 6, 2, 2%

ยทุธศาสตร์ 7, 1, 1%

ยทุธศาสตร์ 8, 34, 
29%

ยทุธศาสตร์ 1 ยทุธศาสตร์ 2 ยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ 4

ยทุธศาสตร์ 5 ยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์ 7 ยทุธศาสตร์ 8
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ส่วนที่ 6 โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แต่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นจากท่ีว่าการอำเภอเมือง
นครราชสีมามาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

1,100,000  

2. โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล 100,000  

รวม  2  โครงการ 1,200,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการคืนคนดีสู่สังคมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 20,000  

2. โครงการเยาวชนยุค 5.0 เยาวชนยุคใหม่ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด 20,000  
3. โครงการอบรมสร้างอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 20,000  

รวม  3  โครงการ 60,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศพด.ทต.โพธิ์กลาง -  

2. โครงการถนนวัฒนธรรม 300,000  
รวม 2 โครงการ 300,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.โครงการยุติธรรมความรุนแรงในครอบครัว 20,000  
2. โครงการฝึกบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 200,000  

รวม 2 โครงการ 220,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
50,000 

 

รวม 1 โครงการ 50,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) 
200,000  

2. โครงการต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 100,000  
3. โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 100,000  
4. โครงการทำผังเมืองเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 20,000  

รวม 4 โครงการ 420,000  
 รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 14 โครงการ   
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ส่วนที่ 7 สรุปโครงการกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ตารางท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักน้ำ บริเวณซอย 13 สากำปัง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
ตำบลโพธิ์กลาง 

370,000 370,000  

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 479 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 
ตำบลโพธิ์กลาง 

146,000 146,000  

3 โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

110,000 100,900  

4 โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 414  
ถึงบ้านเลขที ่402 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4  
ตำบลโพธิ์กลาง 

350,000 350,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างบ้านเลขท่ี 92  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1  
ตำบลโพธิ์กลาง        

30,000 30,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างบ้านเลขท่ี 323  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1  
ตำบลโพธิ์กลาง       

24,000 24,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยศุกรินทร์ เชื่อมซอยทรัพย์มงคล บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

524,000 
 
 

370,000  

8 โครงการก่อสร้างถนนแบบ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านเลขท่ี 109 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 
ตำบลโพธิ์ลาง 

140,000 127,000  
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท) 

เบิกจ่าย
(บาท) 

หมายเหตุ 

9 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแจ่มใส บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  
ตำบลโพธิ์กลาง 

290,000 280,000  

10 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างบ้านเลขท่ี 889 บ้านหนองพลวงมะนาว  
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

110,000 110,000  

11 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอย 2 ถึง ซอย 7 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 
ตำบลโพธิ์กลาง 

431,600 408,000  

12 โครงการก่อสร้างถนน แบบผิว Asphaltic Concrete สาย
ทางซอยพิชัยสงคราม 1/8 ถึงบ้านเลขท่ี 631 บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

600,000 399,000  

13 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete 
เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง 

688,700 670,000  

14 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 

320,000 320,000  

 รวม 14 โครงการ 4,134,300 3,704,900  
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ตารางท่ี 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท) 

วงเงินจ้าง
เหมา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านเลขท่ี 488  
ถึง บ้านเลขท่ี 978 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4  
ตำบลโพธิ์กลาง 

370,000 370,000 กำลัง
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 

2 โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพุดซา  
หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง 

1,000,000 998,000 ส่งมอบงาน 

3 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพัก
สวัสดิการ ข้าราชการทหาร กองทัพภาคท่ี 2    
(โครงการ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

320,000 
 

320,000 

315,000 กำลัง
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 

4 โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง 

80,700 71,500 ส่งมอบงาน 

5 โครงการต่อเติมศูนย์อาชีพ และต่อเติมห้องน้ำ  
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์กลาง 

200,000 
 

กันเงิน 

6 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ำ  
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์กลาง 

700,000 
 

กันเงิน 

7 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพัก
สวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคท่ี 2 (โครงการที่ 2) 
หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง  

500,000 495,000 กำลัง
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารหมู่บ้าน ม.11 ซอย 8  
บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 

540,000 
 

กันเงิน 

9 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านหนองพลวงพัฒนา  
หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 

617,900 500,000 ผู้รับเหมา 
ไม่เข้าทำงาน 

10 โครงการซ่อมแซมสนาม ฟุตซอล โดยทำตาข่ายล้อม รอบ
สนามบริเวณตลาด ช.2 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 
ตำบลโพธิ์กลาง 

450,000 
 

กันเงิน 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท) 

วงเงินจ้าง
เหมา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

11 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

2,800,000 2,650,000 กำลัง
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 

12 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเขตสำนักงาน 
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

432,000 432,000 ส่งมอบงาน 

13 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 3,005,000 2,889,457 กำลัง
ดำเนินการ 
ก่อสร้าง 

14 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว 

432,000  กันเงิน 

15 โครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์
กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว 

160,000  กันเงิน 

  รวม 15 โครงการ 11,927,600 8,720,957 
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ส่วนที่ 8 สรุปโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
ตารางท่ี 1 โครงการใช้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางปี 2564 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเลขท่ี 777  ถึงรางระบายเดิม
ซอย 12  บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1   
ตำบลโพธิ์กลาง 

499,500 499,500  

2 โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete  สายทางซอย 12  บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์กลาง 

435,000 435,000 435,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย ฮ.ตก บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

121,000 121,000  

4 โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางซอย 10 บ้านหนองปรือ      
หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์กลาง 

435,000 435,000 435,000 

5 โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete  สายทางซอย 9  บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ 1  ตำบลโพธิ์กลาง 

306,000 306,000 306,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชัยโชคแยกท่ี 3  บ้านหนอง
ปรือ  หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

345,000 345,000  
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11         
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

72,000 72,000 72,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี  9  
บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

519,000 519,000  

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า  
สระน้ำหนองไผ่ หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

440,000 444,000 444,000 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ
ผิว Asphaltic Concrete   สายทางข้าง
บ้านเลขท่ี  631  ถึงบ้านเลขท่ี  599   
บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  2  ตำบลโพธิ์กลาง 

434,000 434,000 434,000 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขท่ี 99  ถึงบ้านเลขที่  
584  บ้านหนองพลวงน้อย  หมู่ที่ 3   
ตำบลโพธิ์กลาง 

482,600 482,000  

12 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางข้างบ่อน้ำสาธารณะ(สระ
หนองค่อม) บ้านหนองพลวงน้อย   
หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง  

500,000 475,000 475,000 

13 โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete  สายทางเฉลิมพระเกียรติ  

454,000 454,000 454,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

ซอย 11 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3         
ตำบลโพธิ์กลาง 

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางเฉลิมพระเกียรติ   
ซอยสำนักสงฆ์ธรรมวินัยพุทธโอษฐ์         
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง   

475,000 475,000  

15 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางสุวรรณทวีทรัพย์   
บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 450,000 450,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสุดารัตน์  แยกข้างบ้านเลขท่ี 
554 เชื่อมซอยอยู่สุข  บ้านหนองพลวงน้อย  
หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 

440,000 440,000 440,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ                
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพัก
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง
บ้านเลขท่ี  656 บ้านหนองพลวง   
หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 

488,000 488,000  

18 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางหนองน้อย  
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4   
ตำบลโพธิ์กลาง 

470,000 470,000  

19 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางศรีโพธิ์กลาง  ซอย 11   

150,000 144,000 144,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

เชื่อมซอยไผ่หวาน  บ้านหนองพลวงมะนาว  
หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 

20 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 56/2   
บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่ 4   
ตำบลโพธิ์กลาง 

136,500 136,500  

21 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี 515 
เชื่อมซอยบ้านเลขท่ี 741  บ้านหนองพลวง
มะนาว  หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง  

124,000 124,000  

22 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางซอยเทพพิมาน 3   
บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่ 4   
ตำบลโพธิ์กลาง 

48,000 48,000 48,000 

23 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยข้างเทศบาลฯเชื่อม
ซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว   
หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 476,000 476,000 

24 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี 143
บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่ 4   
ตำบลโพธิ์กลาง 

164,000 164,000 164,000 

25 โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic 
Concreteสายทางข้าง  รพ. สต. หนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่  4  ตำบลโพธิ์กลาง 

475,000 475,000 475,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณข้างซอยหุนทะเล 2 บ้านหนองพลวงมะนาว 
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

220,000 220,000  

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก    
3  ชุด ซอยข้างบ้านเลขท่ี  680 บริเวณ 
บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง   

112,000 112,000  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยเพ็ชรทะเล  บ้านศรีสมบูรณ์  
หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง 

990,000 899,000  

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยย่อยรวมวิทย์ ข้างบ้านเลขท่ี  
750 บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8   
ตำบลโพธิ์กลาง 

131,500 131,500 131,500 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยย่อยเธียรวรรณ  ข้างบ้านเลขที่  52 
บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง 

65,000 65,000 65,000 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยย่อยเธยีรวรรณ ข้างบ้านเลขที่  344 
บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง 

34,500 34,500 34,500 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอยย่อยเธยีรวรรณ ข้างบ้านเลขที่  245
บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง 

168,000 168,000  
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่
อนุมัติ (บาท) 

 
วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

 
ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 
เบิกจ่าย
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคาง
หมูแบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์       
หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง  

949,000 949,000  

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณข้างป้อมตำรวจ   
ซอยไปหมู่บ้านประวรรณดา หมูที่ 10    
ตำบลโพธิ์กลาง  

499,000 499,000  

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางข้างบ้านเลขท่ี  84   
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง 

476,000 476,000 476,000 

 รวม 35 โครงการ 12,658,600 12,466,000 5,959,000 
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ตารางท่ี 2 โครงการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ปี 2565 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

จำนวนเงิน

สะสมที่ใช้ 

(บาท) 

วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 

เบิกจ่าย

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างงรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้ำเดิมบริเวณ
หน้าบ้านเลขที่  341 ถึง ปากซอย 11  
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1  

448,500 448,500  

2 โครงการก่อสร้างถนนแบบ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าศาล
ตาปู่ ถึงศาลาประชาคม บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

279,600 279,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยอยู่สุข บ้านเลขที่  538 
บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  2 ตำบลโพธิ์กลาง  

133,500 133,500 133,500 

4 โครงการก่อสร้างถนนแบบ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านเลขท่ี  490 
ถึงบ้านเลขที่  586 บ้านหนองพลวงน้อย  
หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 

332,500 332,500  

5 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างบ้านเลขที่ 559  
บ้านหนองพลวงน้อยหมู่ที่  3 ตำบลโพธิ์กลาง 

90,000 90,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete ถนนเฉลิมพระเกียรติซอย 3  
ถึงบ้านเลขที่  250 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

2,735,000 2,735,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหน้าประตู  
ทางเข้าค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

85,500 85,500  
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

จำนวนเงิน

สะสมที่ใช้ 

(บาท) 

วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 

เบิกจ่าย

(บาท) 

ด้านทางทิศตะวันออก   
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  
 ตำบลโพธิ์กลาง 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน แบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางซอยคอกม้าอัศวโยธิน 
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

487,000 487,000  

9 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง ซอยมะลิวัลย์  
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง  

277,000 277,000  

10 โครงการก่อสร้างถนนแบบ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสวัสดิ์  
ข้างบ้านเลขที่ 638 ถึงบ้านเลขท่ี 812  
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง  

146,000 146,000  

11 โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์กลาง 

150,000 150,000  

12 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางซอย 5 ถึงซอย 6 ซอย 8 
ถึงซอย 9 และซอย 9ถึงซอย 10  
บ้านสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ที่ 9  ตำบลโพธิ์กลาง 

435,000 435,000  

13 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ 2   
ถึงซอยข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่ 10   
ตำบลโพธิ์กลาง 

589,000 589,000  
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

จำนวนเงิน

สะสมที่ใช้ 

(บาท) 

วงเงินที่ได้ลงนามสัญญา 

ก่อหนี้ผูกพัน

(บาท) 

เบิกจ่าย

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการ 
ทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา 2  
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์กลาง  

930,000 930,000  

15 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค   
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

461,000 461,000  

16 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยเพ็ชรทะเล 
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  ตำบลโพธิ์กลาง  

899,000 899,000  

17 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร  
บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 

461,000 461,000  

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคาง
หมูแบบเปิดจากสระน้ำ 201 มาถึงซอย 5 
หน้าบ้านพัก 202 บ้านหนองพลวงพัฒนา  
หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง  

530,000   

19 ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ 
สเปรย์ เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ต่อท้าย 

758,400 758,400 758,400 

 รวม 19 โครงการ 10,228,000 9,697,400 891,900 
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ส่วนที่ 9 สรุปโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

ลำดับ ประเภท โครงการ 
งบประมาณ 
ราคากลาง 

อยู่ในขั้นตอน
ดำเนินการ  

 

1 รางระบายน้ำ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดบริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ 
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

2 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางบึงแสนสุข ซอย 1  
บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

3 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวAsphaltic 
Concrete สายทางแยกวัดหนองไผ่ – ปั้มถนน
พิชัยสงคราม (เยื้องทางเข้าเทศบาล)บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที ่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

2,887,900 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 
 

4 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete กลุ่ม 14 ถึง ซอย 5  
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่  9 ตำบลโพธิ์กลาง 

1,140,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

5 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบผิว 
Asphaltic Concrete สายทางถนนพิชัย
สงคราม ซอย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

4,700,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

6 ถนน 
Asphaltic 
Concrete  

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางถนนพิชัยสงคราม  
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

923,000 ส่งบันทึกจ้าง
ออกแบบ 

19/12/2565 (หา
ผู้รับจ้าง) 

 

7 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ – 
ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง 

895,000 ส่งบันทึกจ้าง
ออกแบบ 

19/12/2565  
(หาผู้รับจ้าง) 
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ลำดับ ประเภท โครงการ 
งบประมาณ 
ราคากลาง 

อยู่ในขั้นตอน
ดำเนินการ  

 

8 ถนน 
Asphaltic 
Concrete 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบผิว Asphaltic 
Concrete สายทางบริเวณหน้ากรมทหารช่างถึง
หน้ากองพันทหารช่างที่ 201  
ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

2,934,100 ส่งบันทึกจ้าง
ออกแบบ 

19/12/2565 (หา
ผู้รับจ้าง) 

 

9 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 881       
(ข้างร้านอุ๊วัสดุก่อสร้าง สาขาหนองไผ่) 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

430,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

10 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยคาวบอย  
บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 

500,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

11 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์  
บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 

49,600 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

12 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4  
ตำบลโพธิ์กลาง 

65,700 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 
 

13 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพลวงมะนาว  
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง (บ่อนไก่) 

500,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

14 
ถนน 

โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยพิชัยสงคราม 1/5  
บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง 

496,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 

 

15 ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 

3,960,000 มีแบบแล้ว 
(คำนวณราคา

กลาง) 
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ลำดับ ประเภท โครงการ 
งบประมาณ 
ราคากลาง 

อยู่ในขั้นตอน
ดำเนินการ  

 

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนเถลิงราชย์    
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

    รวม 15 โครงการ 20,481,300    

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนา        

ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
           2. มีการจัดทำแผนให้สมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางให้มากที่สุดหรือ

อาจจะต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากข้ึน  เพ่ือที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้ 

 3. มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  ตามความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นโครงการที่ประชาชน   

ในตำบลได้ประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด หรือโครงการที่ประชาชนได้รับผลกระทบ/ประสบปัญหาความเดือดรอ้น

มากที่สุด  ไม่ควรใส่ไว้ทุกโครงการที่เสนอ  

  4. ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ     

ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการดำเนินการ  ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ควร

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

  5. โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้

แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ 
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บทที่  4 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เทศบาลตำบลโพธิ ์กลาง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา 

2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน   
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2565 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 15 11 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 10 7 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 44 42 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
    ของประชาชน 

21 8 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 12 11 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 7 2 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 68 

รวม 201 150 
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

และจำนวนโครงการที่ได้ปฏบิัติ 
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การประเมินผล และผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลโพธิ์

กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้าสภาพของแต่ละโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโพธิ ์กลางจำนวน 1,000 คนได้มีส่วนร่วมในการกรอก

แบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ในทุกโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ดำเนิน

โครงการซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 

  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1  นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพหลัก 

  ส่วนที่ 2  นำเสนอข้อมูลแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้แบบตามที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดดังนี้ 

     1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในภาพรวม        

(แบบที ่3/2) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับดังนี้ 

    ระดับความพึ่งพอใจ    ข้อความเชิงบวก 

         พอใจมาก      3 

         พอใจ      2 

              ไม่พอใจ     1 

   เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความ

พึงพอใจเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
  
   ช่องกว้างระหว่างระดับชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด) = (3 - 1) = 0.66 

            จำนวนชั้น                    3 
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        ค่าเฉลี่ย       ระดับความรู้สึก  การแปลความหมาย 

       1.00 - 1.66       ไม่พอใจ    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

        1.67 - 2.33     พอใจ    ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

        2.34 - 3.00                พอใจมาก    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับน้อย 

ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

    ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์

กลางจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว 

   ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมี

ข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

   ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเทศบาลตำบล

โพธิ์กลางในภาพรวม 

   เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งร ะดับ

ค่าเฉลี่ย 3 เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์ 

    2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองราชบุรีในแต่ละ

ยุทธศาสตร์(แบบที่ 3/3) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

   2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

   4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

         ของประชาชน 

   5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 

   6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร 

    7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมดาชาติ 

    8 ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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   โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน 0 ถึง 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวม

ข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์

ในการพิจารณา ดังนี้ 
 

   ช่องกว้างระหว่างระดับชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด) = (10 - 0) = 3.33 

            จำนวนชั้น                3 
    

  ค่าเฉลี่ย    ระดับความรู้สึก   การแปลความหมาย 

   0 - 3.33    ไม่พอใจ    ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

   3.34 - 6.66    พอใจ     ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

   6.67 - 10.00    พอใจมาก   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับน้อย         

ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

   ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาล     

ตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ โดยเร็ว 

   ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างถึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์          

แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

   ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความถึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง         

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

   เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าคะแนนของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับ

ค่าเฉลี่ย 10 เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน 100 เปอร์เซ็นต์ 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

   1) ศึกษาจากระเบียบ กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ

ติดตามประเมินผล 

   2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลางและคณะกรรมการเพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการ 

   3) ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น      

คือแบบที่ 3/2 และแบบท่ี 3/3 
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   4) นำแบบประเมินที ่สมบูรณ์แล้วไปแจกให้กับกลุ ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของเทศบาล           

ตำบลโพธิ์กลาง และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยได้ใช้บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์

กลางดำเนินการในการออกสอบถามข้อมูลจากประชาชนในเขตปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,000 ราย            

เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล 

   5) เมื่อได้รับแบบประเมินกลับคืนมานำไปตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละฉบับ 

   6) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบประเมินที ่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลประเมินด้วย           

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

  4. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

       1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคล       

                         ของกลุ่ม 

   2) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ 

                         เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมดำเนินการสอบถามความพึงพอใจใน                
เรื่องเก่ียวกับ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจ         

ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (แบบ 3/2) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน  จำแนกตามเพศ  อายุ การศึกษา 

อาชีพหลัก  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  เพศ เพศชาย  จำนวน  400  คน  คิดเป็นร้อยละ  40 

  เพศหญิง จำนวน  600  คน  คิดเป็นร้อยละ  60 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  60 
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อายุ อายุต่ำกว่า  20  ปี  จำนวน  13   คน  คิดเป็นร้อยละ  1.3 

  อายุ  20-30  ปี   จำนวน  107 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.7 

  อายุ  31-40  ปี   จำนวน  177  คน คิดเป็นร้อยละ  17.7 

  อายุ  41-50  ปี   จำนวน  186  คน คิดเป็นร้อยละ  18.6 

  อายุ  51-60  ปี   จำนวน  227  คน คิดเป็นร้อยละ  22.7 

  อายุมากกว่า 60 ปี  จำนวน  290  คน คิดเป็นร้อยละ  29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี  จำนวน  290  คน  คิดเป็นร้อยละ 

29  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง  51-60 ปี  จำนวนละ 227 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.7 
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1.3

10.7

17.7

18.6

22.7

29

ต ่ากว่า 20 ปี

20 - 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 - 60 ปี

มากกว่า 60 ปี

แผนภูมแิสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ

ร้อยละ จ านวน (คน)
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การศึกษา  ประถมศึกษา    จำนวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.46 
      มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  62  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.39 
      อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน   8   คน  คิดเป็นร้อยละ  7.02 
      ปริญญาตรี     จำนวน   2   คน  คิดเป็นร้อยละ  1.75 
      สูงกว่าปริญญาตรี    จำนวน   0   คน  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
      อ่ืนๆ     จำนวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ  4.39 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  คือ มัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า  จำนวน  383  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.3  รองลงมาคือ ประถมศึกษา  จำนวน  274 คน  คิด
เป็นร้อยละ  27.4 
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136
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27.4

38.3

13.6

17.1

1.5

2.2

ประถมศึกษา

มธัยมศึกษาหรือเทยีบเท่า

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

อ่ืนๆ

แผนภูมิแสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษา

ร้อยละ จ านวน (คน)
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อาชีพหลัก รับราชการ    จำนวน   87    คน คิดเป็นร้อยละ  8.7 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน   73    คน   คิดเป็นร้อยละ  7.3 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน   403  คน   คิดเป็นร้อยละ  40.3 
  รับจ้าง     จำนวน   154  คน   คิดเป็นร้อยละ  15.4 
  นักเรียนนักศึกษา   จำนวน   16    คน   คิดเป็นร้อยละ  1.6 

   เกษตรกร    จำนวน   18    คน   คิดเป็นร้อยละ  1.8   
  อ่ืนๆ 
  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  จำนวน   124  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.4 
     ข้าราชการบำนาญ จำนวน   86   คน คิดเป็นร้อยละ  8.6 
     ผู้สูงอายุ   จำนวน    10   คน คิดเป็นร้อยละ  1 
    ลูกจ้างกรซย.   จำนวน     3    คน คิดเป็นร้อยละ  0.3 
   พนักงานจ้างของรัฐ  จำนวน    1    คน คิดเป็นร้อยละ  0.1 
    ไม่ระบุ    จำนวน    25   คน คิดเป็นร้อยละ  2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือ  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  403 
คน  คิดเป็นร้อยละ  40.3  รองลงมาคือ รับจ้าง  จำนวน  154  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.4 
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จ านวนประชากร จ าแนกตามอาชีพหลกั
รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง

นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร พ่อบ้าน/แม่บ้าน ข้าราชการบ านาญ

ผู้สูงอายุ ลูกจ้างกรซย. พนักงานจ้างของรัฐ ไม่ระบุ
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   (แบบ 3/2) 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 3) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 2.53 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 2.50 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 2.51 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 2.51 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 2.50 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.51 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   ของประชาชนในท้องถิ่น 

2.51 พอใจมาก 

8) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน 2.53 พอใจมาก 

9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 2.54 พอใจมาก 

ภาพรวม 2.51 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 สรุป  

 จากตารางพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง คะแนนเฉลี่ยที่ 2.51 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.54 อยู่ในระดับพอใจมาก 

ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

และความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.50 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

เหมือนกัน  

   

  

 

 

2.53

2.50

2.51

2.51

2.50

2.51

2.51

2.53

2.54

2.51

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงคว่ามคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการกิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพธ์ิกลางในภาพรวม

ค่าเฉลีย่



69 
 

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.67 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.65 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.64 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.70 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

   ในท้องถิ่น 
8.69 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.68 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  

  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     

ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ยที่ 8.68 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก        

โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ 8.72 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น มีการรายงานผลการดำเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.64 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน 

 

 

 

 

 

8.72

8.67

8.65

8.64

8.69

8.70

8.69

8.69

8.68

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.68 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.66 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  
   ทราบ 

8.67 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.70 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

   ในท้องถิ่น 
8.70 

พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.69 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
 

สรุป 
  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     

ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขคะแนนเฉลี่ยที่ 8.69 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็น   

ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.73 

อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.66 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน  

 

 

 

 

 

8.73

8.68

8.66

8.67

8.69

8.70

8.70

8.71

8.69

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.75 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.68 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.69 

พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.66 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.70 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

   ในท้องถิ่น 
8.71 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.70 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

 

สรุป 
   จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     

ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 8.70 ซึ่งอยู่ใน

ระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ      

/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.75 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น มีความ

โปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.66 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน

  

 

 

 

 

 

8.75

8.69

8.68

8.69

8.66

8.70

8.71

8.71

8.70

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.71 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.68 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.73 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.73 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.70 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

    ในท้องถิ่น 
8.71 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.73 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.72 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

สรุป 
   จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     

ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คะแนนเฉลี่ยที่ 

8.72 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม

ในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.74 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็น       

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี ่ยต่ำสุดที ่ 8.68             

อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน  

 

 

 

 

 

8.74

8.71

8.68

8.73

8.73

8.70

8.71

8.73

8.72

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.57 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.54 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.58 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.59 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.58 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

    ในท้องถิ่น 
8.59 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.58 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.59 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 

สรุป 
   
  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     
ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 8.59 ซึ่งอยู่ใน
ระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ        
/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.69 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.54 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากเหมือนกัน 
 

 

 

 

 

 

8.69
8.57

8.54
8.58
8.59
8.58
8.59
8.58
8.59

1. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม

2. มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม

3. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มคีวามโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

7. มผีลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.58 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.53 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.52 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.56 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.54 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

    ในท้องถิ่น 
8.57 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.56 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.55 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

 

สรุป 
   
  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     
ในยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร คะแนนเฉลี่ยที่ 8.55 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก โดยประเด็นที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.58 
อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน 
 
 

 

 

 

 

8.58
8.53
8.52

8.56
8.53

8.54
8.57

8.56
8.55

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตร

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.63 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.58 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.58 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  
   ทราบ 

8.59 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.58 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.57 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   
    ในท้องถิ่น 

8.61 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.59 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

สรุป 
  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     
ในยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ คะแนนเฉลี่ยที่ 8.59 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก        
โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที ่ 8.63 อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.57 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน 
  
 
 
 
 

 

 

 

8.63
8.58

8.58
8.59

8.58
8.57

8.61
8.62

8.59

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าเฉลีย่
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 10) 

ระดับความ 
พึ่งพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.68 พอใจมาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.66 พอใจมาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.65 พอใจมาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน  

   ทราบ 
8.66 พอใจมาก 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.68 พอใจมาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   

    ในท้องถิ่น 
8.67 พอใจมาก 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.68 พอใจมาก 

ภาพรวม 8.67 พอใจมาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 
  จากตารางพบว ่าประชากรกล ุ ่มต ัวอย ่าง ให ้คะแนนความพ ึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน                     

ในยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยที่ 8.67 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก            

โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.69 

อยู่ในระดับพอใจมาก ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ส่วนประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น

ในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 8.65 อยู่ในระดับพึงพอใจมากเหมือนกัน  

ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ดีมากๆ ดีหมดทุกอย่าง ชอบท่านนายกมาก ภูมิในในตัวท่านนายกมากๆ พูดไว้ทำได้ทุกอย่าง ดีทุก

อย่าง อยากให้นายกคนนี้อยู่ดูแลประชาชนไปนานๆ เรื่องความสะอาดนายกให้ความสำคัญมาก การติดตาม

เรื่องร้องทุกข์ได้ดมีาก ชอบที่ท่านนายกมีการเยี่ยมประชาชนถึงบ้าน และอยากนายกพัฒนาดีๆยิ่งๆข้ึนไป  

 2. อยากได้ไฟส่องสว่างเพิ่ม อยากให้ดูแลเรื่องถนนเป็นหลุม อยากให้แก้ไขเรื ่องการดำเนินการขอ

ใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า / ขอประปาเนื่องจากใช้เวลานาน  และอยากให้มีบริการชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน 

8.68
8.66

8.65
8.66

8.69
8.68

8.67
8.68

8.67

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ

5. มีความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

7. มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าเฉลีย่
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 

ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์  5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
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  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
  (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5  คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
ได้ดำเนินการให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นพิจารณา คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 10 
    3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 
    3.5 กลยุทธ์ 5 5 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 
    3.8 แผนงาน 5 5 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 

คะแนนที่ได้ 100 100 
รวมคะแนน 100 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  และ
เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) (2) 

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจำปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง  และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2) (2) 

(8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2) (2) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมกับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) (3) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

20 
(5) 

20 
(5) 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3) (3) 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(3) (3) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

60 
(10) 

60 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

(10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) (5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จำดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) (5) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ชองยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

รวม 100 100 100 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน (เต็ม) คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
    5.3 เป้าหมาย  (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 5 5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 5 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

5 5 

    5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 

คะแนนที่ได้ 100 100 
รวมคะแนน 100 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้
กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

60 
(5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3  เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) (5) 

5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเลื่อมลำ้ทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่องโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailland 
4.0 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

(5) (5) 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้ง
ตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 
 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5) (5) 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รบั
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 100 100 

 
สรุปผลการให้คะแนน  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  คะแนนเต็ม 100 
คะแนน จำนวน 11 คน รวมเป็นคะแนนเต็ม  1100 คะแนน คะแนนที่ได้  1100  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปผลการให้คะแนน  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
จำนวน 11 คน รวมเป็นคะแนนเต็ม  1100 คะแนน  คะแนนที่ได้ 1100 คิดเป็นร้อยละ 100  
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ภาพกิจกรรม 

 

   

   1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีส ินทร             

 มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ     

 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โค้งบ้านหนองไผ่ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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 2 .  โ ค ร งก า ร จ ั ด ง าน ว ั น เ ฉล ิ ม พร ะชน พร ร ษาส ม เ ด ็ จพ ร ะนา ง เ จ ้ า ฯพ ระบรม ร า ช ิ นี                                       

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
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 3. โครงการจัดงานวันชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 
 

  ช่วงเช้านายกเทศมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรม วันชาติวันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมร้องเพลงชาติ         

เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทน และพนักงานเทศบาลโพธิ์กลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ช ่วง เย ็นนายกเทศมนตร ี เป ็นประธานสวดมนต ์ถวายพระราชก ุศล ร ัชกาลท ี ่  9                     

และรัชกาลที่ 10 และจุดเทียนน้อมรำลึกรัชกาล 9 เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกอง และพนักงานเทศบาลโพธ์กลาง 
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  4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ ลานเอนกประสงคห์น้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. โครงการเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา               

เจ ้าฟ้ามหาจักรีสิร ินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี ส ิร ิก ิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ             

สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์เทศตำบลโพธิ์กลาง 
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  6. โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 

2565 ณ โรงแรมพาโค่บาย เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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  7. โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม      

เพ ื ่ อความโปร ่ ง ใสในการปฏ ิบ ัต ิ งานของเทศบาลตำบลโพธ ิ ์กลางในว ันท ี ่  22 ก ันยายน 2565                             

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
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  1. โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลาง ในวันที่ 26 มกราคม 2565                  
          ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   2. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 25 มกราคม 2565                             

          ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
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    3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565                     

  ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
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   4. โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพของหน่วยกู ้ช ีพสู ่มาตรฐาน  ในวันที่ 23-25             

กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
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    1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา           

       และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ต.สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
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   2. โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

          เทศบาลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   3. โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี      

           เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
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  4. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที ่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองไผ่         

บ ้านหนองไผ่  ว ัดโบสถ ์ ค ่ายส ุรธรรมพิท ักษ ์ และว ัดบ ึงแสนสุข บ ้านศร ีสมบ ูรณ์ ตำบลโพธ ิ ์กลาง                 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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  5. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสระน้ำหนองพลวง  
     บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

   6. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ 

             เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    7. โครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม “การรำบวงสรวงท้าวสุรนารี”ประจำปีงบประมาณ  

  พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 
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 1. โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

  (ท่ีจอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ) 

  2. โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 16 กันยายน 2565                

  ณ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลวง และโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 



112 
 

  3. โครงการว ัยใสใส ่ใจธรรมะในวันท ี ่  31 ส ิงหาคม 2565 โดยพระมหาอภิน ันท์                

เมธีวังโส เลขานุการเจ้าคณะกรรมการตำบลสูงเนิน ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณโศภิตวนาราม         

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ “ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ในวันที่ 24 มิถนุายน 2565 

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด 

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน   

ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
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 5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

เทศกาลวันปีใหม่ในเมื่อวันที่ 29 ธันวามคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 ณ สี่แยกหนองไผ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทศกาลวันสงกรานต์ในวันที่  11-17 เมษายน 2565 ณ สี่แยกหนองไผ่ 
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   6. โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565                     

          ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 29 มีนาคม 2565  
   ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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   1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดหนองไผ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม 
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  1. โครงการปลูกและขยายพันธุ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  
 ณ บริเวณเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 6 กันยายน 2565   

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร 
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  1. โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565          

ณ บริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟเสือปาร์ค บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 ตำบลโพธิ์กลาง  

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเกษตร 
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 1. โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ตกแต่ง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  บริเวณซอยประเสริญสุขถึง   

ซอยไก่ชน บ้านบึงแสนสุข  หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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  3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยแสนสุข   

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 561 

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  2  ตำบลโพธิ์กลาง 
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  5. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก 3 ชุด สายทางซอยสุรไมตรี 

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 
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  6. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก       

บริเวณตลาด ช.  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  7. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างแปลงสาธิตการเกษตร

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์กลาง 
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 8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค บ้านหนองพลวงมะนาว  

หมู่ที่ 4  ตำบลโพธิ์กลาง 
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  9. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขท่ี  4/2  

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 
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  10. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยไพรพนา         

บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 
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  11. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยหลวยจันธร      

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2  ตำบลโพธิ์กลาง 

 

  

 

  

 12. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล ็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ        

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้างบ้านเลขที ่  144             

บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่ที่ 10  ตำบลโพธิ์กลาง 
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   13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากศาลาประชาคมถึงรางระบายซอยคริสจักร บ้านหนองปรือ  หมู๋ที่ 1  ตำบลโพธิ์กลาง 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  14. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่ 8 
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โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่ดำเนินการสำเร็จ 

    1. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณศาลาประชาคม 

บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หน้าบ้านเลขที่ 414  ถึงบ้านเลขที่ 402 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

  3. โครงการก่อสร ้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก สายทางข้างบ ้านเลขที ่  92                 

บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 
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  4. โครงการก่อสร ้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสร ิมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที ่  323             

บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 
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  5. โครงการก ่อสร ้างถนนแบบ ผ ิวจราจรคอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก ซอยข ้างบ ้านเลขท ี ่  109                  

บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 
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ภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

  1. การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานและช้ีแจง 

     1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 
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   1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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  1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนบา้นหนองพลวง 
 

  
  
   1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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  2. การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีการดำเนินโครงการจริง 
     2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย) 
 
 

   2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ  
  (ท่ีจอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ) 
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  2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 6  โครงการปลูกและขยายพันธุ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 7  โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 
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   2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยโครงการ 10 โครงการดังนี้ 
     2.5.1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีต 
      เสริมเหล็กจากศาลาประชาคมถึงรางระบายน้ำซอยคริสจักร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง 
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    2.5.2. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ 561          
    บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง 

  
 

 2.5.3. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างแปลงสาธิตการเกษตร 
    เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง 
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    2.5.4. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ถนนเฉลิมพระเกียรติซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่    
        250 หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง 
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    2.5.5. โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง 
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     2.5.6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณซอยประเสริฐสุข 
                   ถึงซอยไก่ชน บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง 
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    2.5.7. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบึงแสนสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  
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    2.5.8. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
             พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขท่ี 144 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

    2.5.9. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
         ตลาดช. หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 
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    2.5.10. โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง 

 




