
 

 

 

 

 

รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนเมษายน 2565  
(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 

ตำบลศรีมหาโพธ ิ อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี 

โทรศัพท/โทรสาร 037-279137 

 

 



 

 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกำหนดใหมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  ไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปแลวนั้น   

เพราะฉะนั้น  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
จะตองดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ซ่ึงประกอบไปดวย     

1.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนนิการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวัน  รับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย    

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  จึงไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  รอบเดือนเมษายน 2565 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 

 
 

 

 



 

 
 

เรื่อง                    หนา  

 
สวนท่ี  1  บทนำ             
 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
 
สวนท่ี  ๓  การประเมิน/ติดตามตนเอง      
 
สวนท่ี  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565     

     สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 

2565) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรมีหาโพธิ  ประจำป พ.ศ.2565 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดใหตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกำหนดไวดังนี้ 
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 

หนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดำเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางขอกำหนดขอบขาย     
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกำหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรมีหาโพธิ  ประจำป พ.ศ.2565 

รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) หนา 2 

    

 

(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมิน      

ผลรายงานผลการดำเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตาม                    
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น มีความสำคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดำเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง ท่ีทำใหการดำเนินงานไมประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
ตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2564 
เปนหลักเนื่องจากไดกำหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลท่ี
เขาใจไดงาย 

2. วัตถุประสงคของการติดตาม 
1.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
1.2 เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
1.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
1.4 เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 
1.5 เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
1.6 เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
1.7 เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
1.8 เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

  3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี 1   
แต งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและป ระ เมิ นผลแผน พั ฒ นาท อ ง ถ่ิ น   ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 28  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
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(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
ข้ันตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (1)   

ข้ันตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (2)     

ข้ันตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 
ข้ันตอนท่ี 5    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  ไดกำหนด   

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙  
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม  ๒๕61  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีผูบริหารทองถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกป 
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและ 
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

4.1  กรอบเวลา (time & timeframe)   
ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความกาวหนา  (progress)   

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

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม และเปน

หวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(2)  ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน   

ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน พันธกิจ จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  
รวมท้ังปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน 

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ของทองถ่ิน   

(4)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได 

สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ำในการเกษตรพอเพียง  

2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน   
ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรค
ระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง 

3) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  ประชาชนไดรับ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท  
    4)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอ     
ในการดำรงชีวิต   

4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำราย   
สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  
ปริมาณน้ำเสยีลดลง  การระบายน้ำดีข้ึน     
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5) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็ก
และเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิ
ปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย รวมท้ังได
เรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

 (5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยาง
คุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(7)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

4.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจบุัน 

4.3  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.4  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำไดหลายแนวทาง  
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เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

 
4.5  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
4.6  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี 

ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

4.7  สรปุผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.8   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.9   เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4.10 เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

    5. ประโยชนท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
5.๑  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
5.๒  เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงานข้ันตอน    

การปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ
นำไปปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.๓  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลง  มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการ
ไปปฏิบตัิ  เปนตน 

5.๔  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรอง 
ดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสม
ตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5.๕  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงาน
ของแผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

5.๖  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)   
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  
ผลการวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.๗  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      
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5.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       
 
 

5.๙  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควร 
จะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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“ เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  สังคมแห่งการพัฒนา ” 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 

 
 
 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 
                   เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  มีงบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาไมมากนัก  การพัฒนาโดยเนนดานใด
ดานหนึ่งไมสามารถกระทำไดเนื่องจากทุกปญหา  ทุกดานมีความจำเปนในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยูดีกินดีของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  
ดังนั้น  จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  ๕  ดาน  ดังนี้ 
 

      1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม  ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    แนวทางการพัฒนา   
     1.1    การพัฒนาดานการสรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 

   1.2    การพัฒนาดานระบบการจราจร 
 2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา   
     2.1    การพัฒนาดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
     ๒.๒    การพัฒนาดานการปองกันและสงเสริมอนามัยของประชาชน 
     ๒.๓    การพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
     ๒.๔    การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๒.๕    การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
     ๒.๖    การพัฒนาดานการสุขาภิบาลชุมชนและสถานท่ี 

     3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา   

     3.1   สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหประชาชน 
     4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 

    แนวทางการพัฒนา   
     4.1   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

   4.2   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
     ๔.๓   ปรบัปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 

     5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
                         5.1    สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
        ๕.๒    เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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สวนท่ี 3 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

 
แบบท่ี 1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทำการ 
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  : เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไมมี 

การดำเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
       รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.    มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนคุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 
 

สวนท่ี  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1   2561 ปท่ี 2   2562 ปท่ี 3  2563 ปท่ี 4  2564 ปท่ี 5 2565 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม 24 30,303,500 25 34,673,500 26 35,536,500 38 41,006,300 37 40,773,300 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 57 34,640,440 59 45,920,440 61 46,810,440 65 50,460,440 65 50,460,440 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ประสิทธิภาพการเมือง-การบริหาร 

7 3,382,500 8 4,809,500 20 7,884,500 28 8,414,500 28 8,414,500 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 
รวม 97 69,651,440 101 86,728,440 116 91,556,440 140 101,206,240 140 101,206,240 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรมีหาโพธิ  ประจำป พ.ศ.2565 

รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) หนา 12 

    

 

 
 

สวนท่ี 4 
ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 

 

 
 
การนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป ๒๕64 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  เม่ือวันท่ี  30 
พฤศจิกายน  2559   โดยไดกำหนดโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เฉพาะป  
2565  รวม  150  โครงการ/กิจกรรม ไดรับการอนุมัติงบประมาณจำนวนท้ังสิ้น   110,732,240.- บาท   
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

 

แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามรายยุทธศาสตรท่ีบรรจุใน 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป ๒๕65 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

(โครงการ) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 48 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 65 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 28 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4 

รวม 150 
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 ผูบริหารเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ    ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. 2565   
เม่ือวันท่ี   19 กันยายน 2564   โดยมีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน  42  โครงการ/กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน เปนเงิน  9,423,000  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร
ไดดังนี้ 

 
แสดงจำนวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตรท่ีบรรจุใน 

เทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕65 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 3,693,000 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 2,034,200 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 120,000 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธภิาพการเมือง – การบริหาร 3,010,800 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 565,000 

รวม 9,423,000 

 
 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ  มีการใชจายงบประมาณโดยไดมีการตราไวในเทศบัญญัติรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565  รวม   42   โครงการ   จำนวนเงิน  9,423,000.-  บาท   สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 
แสดงจำนวนโครงการท่ีดำเนนิการและมีการเบิกจายป ๒๕65 

 

ยุทธศาสตร 
จำนวน
โครงการ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 11 

๒. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 18 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 

๔. ยทุธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 8 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3 

รวม 42 
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ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2565 
รอบเดือนเมษายน 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
 

ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณอนุมัติ จายจริง แลวเสร็จ 

ระหวาง
ดำเนินการ 

ไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการปรบัปรุงถนนลูกรังเทศบาลซอย 13 68,000 65,415    กองชาง 
2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เทศบาลซอย 20/1 ดาน

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
47,000 45,184    กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เทศบาลซอย 2 33,000 31,525    กองชาง 
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