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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  ทางเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ประกอบด้วย 

๑. นางขนิษฐา  ปรีชา   สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
๒. นายธงชัย  พันธ์อินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๓. นายมาวิน  ขุมทรัพย์   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔. นายชูชาติ  พงษ์ประเสริฐ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายรชต  อัครณัฎฐ์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๖. นายกมล   ศุภสม   ผู้แทน บ.ทีโอที จ ากัด  กรรมการ 

สาขาศรีมหาโพธิ 
๗. นายชัยยนต์  แม้นพิมพ์  ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 

สาขาศรีมหาโพธิ 
๘. นายภูวนารถ   จัดพล   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
๙. นายวิเชียร   ต่างศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐.  นายณัฐญากูร  บัวขาว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑.  นางวนิดา  รัตน์วิเศษฤทธิ์  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เลขานุการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย     
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมิน      

ผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา   
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจั ดให้มีการติดตาม                    
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
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  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2560 
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เข้าใจได้ง่าย 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม 
1.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
1.2 เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
1.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
1.4 เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
1.5 เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
1.6 เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
1.7 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
1.8 เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

  3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1   
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ องถิ่ น   ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 29 (2)     
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ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 

ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ 14 (5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและ
ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
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4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้ก าหนด   

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒   
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙  
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐   
ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ 
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

4.1  กรอบเวลา (time & timeframe)   
ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)   

ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การ
ประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 
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(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้ 

สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง  

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน   
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรค
ระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท  
 
    4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ    ใน
การด ารงชีวิต   

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย   
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  
ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

5) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้
เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

4.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกั บ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

4.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

4.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

4.5  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
4.6  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ 

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่

4.7  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.8   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.9   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.10 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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    5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
5.๑  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย 

เพียงใด 
5.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอน    

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

5.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลง  มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการ
ไปปฏิบัติ  เป็นต้น 

5.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้อง 
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

5.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

5.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

5.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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“ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  สงัคมแห่งการพฒันา ” 

 
 

 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 

 
 
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
                   เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาไม่มากนัก  การพัฒนาโดยเน้นด้านใด
ด้านหนึ่งไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากทุกปัญหา  ทุกด้านมีความจ าเป็นในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดีของประชาชน  ในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  
ดังนั้น  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
 

      1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    แนวทางการพัฒนา   
     1.1    การพัฒนาด้านการสร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 

   1.2    การพัฒนาด้านระบบการจราจร 
 2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  แนวทางการพัฒนา   
     2.1    การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ๒.๒    การพัฒนาด้านการป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
     ๒.๓    การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
     ๒.๔    การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๒.๕    การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
     ๒.๖    การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

     3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา   

     3.1   ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
     4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 

    แนวทางการพัฒนา   
     4.1   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

   4.2   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
     ๔.๓   ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
                         5.1    สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๕.๒    เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๕.๓    บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 

กำรประเมิน/ตดิตำมตนเอง 
 

 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ  อ ำเภอศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  3  ปี 
 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีท่ี 1   2560 ปีท่ี 2   2561 ปีท่ี 3  2562 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงกา
ร 

งบ 

ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม 

15 55,487,300 15 730,000 15 30,000 45 56,247,300 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

58 22,482,080 58 13,317,080 58 13,317,080 174 49,116,240 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 65,000 2 65,000 2 65,000 6 195,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพ
การเมือง-การ
บริหาร 

44 5,507,618 27 4,080,718 27 1,760,718 98 11,349,054 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5 1,115,000 4 1,065,000 4 1,065,000 13 3,245,000 

รวม 124 84,656,998 106 19,257,798 106 16,237,798 336 120,152,594 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560
      12 
    
 

 
ส่วนที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 

 
กำรน ำเสนอควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) เฉพำะปี ๒๕60 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-25๖2)  เมื่อวันที่  28  
มิถุนายน 2559   โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-25๖2)  เฉพาะปี  2560  
รวม  124  โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น   84,656,998.- บาท   สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 

แสดงจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมรำยยุทธศำสตร์ที่บรรจุใน 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เฉพำะปี ๒๕60 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

(โครงกำร) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 15 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 58 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 44 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 

รวม 124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ระหว่างเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560
      13 
    
 

 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ    ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที่   30  กันยายน  2559   โดยมีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจ านวน  77  โครงการ/
กิจกรรม จ านวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เป็นเงิน  19,483,734  บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
แสดงจ ำนวนงบประมำณตำมรำยยุทธศำสตร์ที่บรรจุใน 

เทศบัญญัติงบประมำณปี ๒๕60 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนงบประมำณ 

(บำท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 6,055,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 8,711,550 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 150,000 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 3,832,184 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 735,000 

รวม 19,483,734 
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เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยได้มีการตราไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่  2  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2560)  
รวม   49   โครงการ   จ านวนเงิน  14,529,323.71  บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 

แสดงจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรและมีกำรเบิกจ่ำยปี ๒๕60 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 2 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 25 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 

รวม 49 
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แสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของเทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ   

ประจ ำปีงบประมำณ   2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลำคม 2560  
(ระหว่ำงเดือนเมษำยน – กันยำยน 2560) 

 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนโครงกำร

อนุมัติงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำรลง

นำมสัญญำ 
จ ำนวนโครงกำร

เบิกจ่ำย 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคม 

15 12.10 2 1.61 2 2.60 2 2.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

58 46.77 38 30.65 19 24.68 19 24.68 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2 1.62 1 0.81 1 1.30 1 1.30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านประสิทธิภาพ
การเมือง – การบริหาร 

44 35.48 32 25.81 25 32.47 25 32.47 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

5 4.03 4 3.23 2 2.60 2 2.60 

รวม 124 100 77 62.11 49 63.65 49 63.65 

 
วิธีคิด 
 
1. จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
  จ ำนวนโครงกำร x 100       =      ? 
                                 124 
 

2. จ ำนวนโครงกำรอนุมัติงบประมำณ 
  จ ำนวนโครงกำรอนุมัติงบประมำณ x 100       =      ? 
                                           124 
 

3. จ ำนวนโครงกำรลงนำมสัญญำ 
     จ ำนวนโครงกำรลงนำมสัญญำx 100       =      ? 
                                          77 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 โครงการก่อสร้างรางน้ า คสล. ซอยเทศบาล 15 1,825,000 1,270,000    กองช่าง 
2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสาย 

3070  
4,230,000 3,275,000  

 
 กองช่าง 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 โครงการอุดหนุนชุมชนในเขต เทศบาลฯ 40,000 -  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 16,000 -    ส านักปลัด 
3 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ ของชาติ 800,000 597,124    ส านักปลัด 
4 โครงการจัดเวทีประชาคม 

25,250 10,905  
 

 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
5 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000 -    กองการศึกษา 
6 โครงการจัดท าแผนชุมชน ในเขตเทศบาล 10,000 -    กองการศึกษา 
7 โครงการอบรมและทัศนศึกษา ของคณะกรรมการชุมชน 30,000 -    กองการศึกษา 
8 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ปี 2560-2562 15,000 -    กองการศึกษา 
9 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

60,000 -  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการรณรงค์ป้องกันก าจัด โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุม
สุนัข จรจัดในเขตเทศบาล ฯ 

40,000 15,260 
  

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน ร.ร.อนุบาล 
ศรีมหาโพธิ 

1,216,000 1,216,000   
 

กองการศึกษา 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร เสริมนม โรงเรียนอนุบาล  
ศรีมหาโพธิ 

546,300 270,219.52  
 

 กองการศึกษา 

13 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด 40,000 -    กองการศึกษา 
14 โครงการจ้างผู้น าออกก าลังกาย โรงเรียนมัธยมวัดใหม่ 

กรงทอง 
36,000 33,000 

  
 กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 100,000 100,000    กองการศึกษา 
16 โครงการเทศบาลใส่ใจห่วงใย ผู้พิการ 50,000 -    กองการศึกษา 
17 โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ติดเชื้อเอดส์ (ประชาชนที่ 

ติดเชื้อ เอดส์ในเขตเทศบาลฯ) 
30,000 26,000 

  
 ส านักปลัด 

18 โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ 3,427,200 2,992,800    ส านักปลัด 
19 โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 552,800 493,600    ส านักปลัด 
20 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ในหมู่บ้านพานหิน 1 ,2 100,000 90,961    กองการศึกษา 
21 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ในหมู่บ้านพานหิน 3 100,000 90,961    กองการศึกษา 
22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง (สายส่งน้ า

ดับเพลิง) 
60,000 60,000 

  
 ส านักปลัด 

23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั้มลม) 80,000 60,455    ส านักปลัด 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

24 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 20,000 -    กองการศึกษา 
25 โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ 100,000 -    กองการศึกษา 
26 โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง 250,000 -    กองการศึกษา 
27 โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหา  

มหาราชินี 
200,000 183,122.80  

  
กองการศึกษา 

28 โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวา 
มหาราช 

100,000 -  
  กองการศึกษา 

29 โครงการจัดงานวันจักรี 2,000 -    กองการศึกษา 
30 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 35,000 33,717.60    กองการศึกษา 
31 โครงการจัดงานวันเด็ก 50,000 -    กองการศึกษา 
32 โครงการจัดงานวันมาฆปูรมี ศรีปราจีน 30,000 30,000    กองการศึกษา 
33 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 15,000 -    กองการศึกษา 
34 โครงการธรรมสัญจร 30,000 20,092.80    กองการศึกษา 
35 โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง ลายพระหัตถ์รัชกาลที่ 5 500,000 499,754.56    กองการศึกษา 
36 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (อุดหนุน

ส านักงานเจ้าคณะ อ าเภอศรีมหาโพธิ) 
20,000 -  

 
 กองการศึกษา 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

37 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆปูรมีศรีปราจีน 
(อุดหนุนส านักงานเจ้าคณะ อ าเภอศรีมหาโพธิ) 

25,000 -  
  กองการศึกษา 

38 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 30,000 -    กองการศึกษา 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

150,000 123,456  
 

 กองการศึกษา 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง-กำรบริหำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(รถจักรยานยนต์แบบสามล้อเครื่อง) 

90,000 -  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 118,000 114,000    ส านักปลัด 
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะหมู่บูชา) 8,500 8,500    ส านักปลัด 
4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี) 

9,000 9,000   
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก) 10,000 4,200    กองการศึกษา 
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) 8,500 7,900    กองการศึกษา 
7 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสด โรง

ฆ่าสัตว์ถนนทางเท้า ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ 

1,121,084 1,068,900 
  

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) 8,400 -    กองคลัง 
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องส้วม ภายใน

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
150,000 149,196  

 
 ส านักปลัด 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง-กำรบริหำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

10 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

70,000 54,754.54   
 ส านักปลัด 

11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) 32,300 32,300    ส านักปลัด 
12 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะใน

เขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
691,200 487,900   

 กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนถังบรรจุน้ า ของรถยนต์บรรทุก
น้ าพร้อมอุปกรณ์ 

450,000 -  
  

ส านักปลัด 

14 โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารตลาดสด 
100,000 -  

  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

400,000 -  
  

ส านักปลัด 

16 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เข้าสู่โปรแกรม GIS 

50,000 -  
  กองคลัง 

17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) 
29,000 28,950  

 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง-กำรบริหำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง ปริ้นเตอร์) 
17,000 16,900   

 
กองวิชาการและ

แผนงาน 
19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ) 

3,200 3,100   
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ี) 

10,000 10,000   
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) 29,000 28,900    ส านักปลัด 
22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง ปริ้นเตอร์) 24,900 24,700    ส านักปลัด 
23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

พร้อมเก้าอ้ี) 
10,000 10,000   

 ส านักปลัด 

24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ) 6,400 6,200    ส านักปลัด 
25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ) 

3,200 3,100   
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง ปริ้นเตอร์) 
4,300 4,200   

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง-กำรบริหำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 
118,000 116,000  

 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

28 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

200,000 149,150  
 

 ส านักปลัด 

29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) 30,000 30,000    กองคลัง 
30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง ปริ้นเตอร์) 24,900 17,000    กองคลัง 
31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

พร้อมเก้าอ้ี) 
10,000 -  

 
 กองคลัง 

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ) 3,200 2,800    กองคลัง 
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ตำรำงสรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560  

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ งบประมำณอนุมัติ จ่ำยจริง แล้วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่นักเรียนและประชาชน
ในการแยกขยะ 

40,000 -  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน 
25,000 -  

 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการก าจัดขยะหลุมเก่าและใหม่เทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ 

170,000 151,193.89  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานก าจัด 
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

500,000 498,000  
 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 5 
กำรติดตำมประเมินผลด้วยระบบ e-plan   

 

 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องท าการบันทึกข้อมูลในระบบ e- plan ที่  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  www.dla.go.th  
ตามเมนูดังนี้  เมนูข้อมูล อปท.  เมนูข้อมูลประชำกร  เมนูวิสัยทัศน์  เมนูยุทธศำสตร์ อปท.  เมนูจัดท ำแผน  
เมนูเปลี่ยนแปลงแผน  เมนูขออนุมัติงบประมำณ  เมนูระบุพิกัดโครงกำร เมนูรำยงำน GIS  เมนูหำจุดพิกัด  
เมนูนโยบำยเร่งด่วน “เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน”   เมนูเงินอุดหนุน  เมนูเงินอุดหนุนยำเสพติด  เมนูลง
นำมสัญญำโครงกำร  เมนูเบิกจ่ำยเมนูสถำนะกำรด ำเนินกำร  เมนูรำยรับ  เมนูรำยจ่ำย  และเมนูรำยงำน   

 
ทั้งนี้  เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว  ผลการด าเนินงานก็จะปรากฏที่เมนูรายงาน  ซึ่งเป็นการ
ติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ e-plan  นั่นเอง  และประชาชนทั่วไปสามารถขอดูข้อมูลต่างๆ เหล่านี้  ได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ    
 

http://www.dla.go.th/

