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 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561) 
**************************** 

 

  ตามท่ี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
นั้น  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)ทั้งนี้ 
หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13     พฤศจิกายน 2561  
 
 

      ว่าที่ร้อยตรี              
         (นิสิต        ปัญญา) 

                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

 

 

 



ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่าง
นอ้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผล
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็น
การตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลเล่มนี้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 

                                                                                                  คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติ

ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถ
ที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ
ซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ใน
การด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ 
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาใน การ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ  
ประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการ 
ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ เข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับ การวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง

ส่วนที่ 1  
บทน า 

 



กว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการ
วางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบ
ติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”    
นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน          
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่ บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึง พอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 
และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ  

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไป 
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้น จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น       



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง 
กันยายน 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ แนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ  เพ่ือการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร 
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมิน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ
สนองตอบ กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด 
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม 
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 

 

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการ ใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 



๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘     
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 



3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

5. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง   จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙
(๒) 
  ขั้นตอนที่ ๔ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า



วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕) 
 

 

ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 

 
 
 

 

 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ก าหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖       

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘         

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙         

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙           

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe), ความสอดคล้อง (relevance), ความพอเพียง (adequacy),  
ความก้าวหน้า (progress), ประสิทธิภาพ (efficiency), ประสิทธิผล (effectiveness), ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output), การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)             
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

สมาชิกสภา อบต. 
คัดเลือกกันเอง  

3 คน 

ผู้แทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง  

2 คน 

หน่วยงานอ่ืนที่
ผู้บริหาร คัดเลือก 

จ านวน 2 คน 

หัวหน้าส่วนคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ผู้บริหาร 



(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และ

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง (adequacy) 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ

แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิน่ 

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยูด่ีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย 
กรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต 

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้นปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลง ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 



(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้าน
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการ
ด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนิน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล 
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-
chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 

5.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 



๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด 

วิธีการติดตามและประเมินก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ 
ดังนี้  

6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย  (stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้ 

รายไตรมาส 
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ ๖ เดือน 
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม 
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน 
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล     

เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูล 
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ 



ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล        

เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล จากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหา 

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนใน
พ้ืนที ่
 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 
7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/     
ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) แบบอ่ืนๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นใน

แต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     

โพธิ์เก้าต้น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ 

มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 



 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย    
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน           
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัต ิเป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร     
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง     
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน 
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้
การสนับสนุน การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ) 

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 1. นายชัยณลิตย ์ พรมมี  ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น      ประธานกรรมการ 
 2. นายสมบูรณ์  ก้านนาค สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9   กรรมการ 
 3. นายสมศักดิ ์  ยอดวัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  กรรมการ 

4. นางทิพวรรณ  เมฆา  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1  กรรมการ 
5. นางทองหยด  ผลเกต ุ  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 8  กรรมการ 
6. นายสุรเชาว์  เรืองวัฒก ี ผอ.โรงเรียนวัดโคกหม้อ  กรรมการ 
7. สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา  หัวหน้าส านักปลัด อบต.  กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์ ผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
9. ร.ต.ชวน  แย้มกลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. นายพิษ  ข าละเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นางนพพร  สุดสาระ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6        กรรมการและเลขานุการ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“สาธารณูปโภคท่ีดี การศึกษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  

จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้ 
สอดคล้องกับระบบผังเมือง 

2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมรายได้แบบยังยืนแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
5. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. สภาพชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
 3. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนา และการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและสุขภาพดีขึน้ 
 5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างท่ัวถึงจาก อบต. 
 7. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน  ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ค าขวัญ ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 “พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ สืบสานต่อโขนสดไทย ก าแพงเมืองประตูชัย ภาคภูมิใจแหล่งชะอม             
ขนมเปี๊ยะหอมกลิ่นนม เชิญชมโอ่งอ่างกระถางบัว 
 

เป้าประสงค์ 
1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
2) การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
3) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 



5) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
6) การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
7) ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
9) ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ได้รับการส่งเสริม 
10) มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมข้ึน 
11) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
12) เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
13) ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 แผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานพาณิชย์ 
- แผนงานการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 แผนงาน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 แผนงาน 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



 แผนงาน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานบริหารทั่วไป 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561) คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 



การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 
 

แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนิน 
ไม่ม ี

การด าเนิน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น √  

3. มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล √  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท้องถิ่น √  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน √  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  

12. มีการก าหนดจุดหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื √  

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา √  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ √  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ √  
 

 
 
 
 



การวางแผน         
อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ
และเพียงพอ 

33 13,401,100.00 40 16,024,100.00 14 2,591,100.00 15 8,502,100.00 

การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

12 1,260,000.00 11 1,170,000.00 13 1,188,000.00 13 1,278,000.00 

การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

43 21,534,200.00 40 18,574,800.00 41 20,762,800.00 42 18,634,800.00 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

36 6,922,094.00 29 3,848,094.00 29 3,848,094.00 29 3,848,094.00 

เสริมสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

18 14,647,000.00 18 15,274,000.00 16 14,274,000.00 16 14,274,000.00 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 1,400,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 6 350,000.00 

รวม 151 59,164,394.00 144 55,240,994.00 119 43,013,994.00 121 46,886,994.00 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

การจัดท างบประมาณ 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

การพฒันาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน

ทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

การเกษตร 

การพฒันาสงัคมพฒันาคณุภาพชวีติ 

และความสงบเรบีบรอ้ยของชมุชน 

การพฒันาการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิาร

องคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

2564

2563

2562

2561

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค

พืน้ฐานทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

การเกษตร 

การพฒันาสงัคมพฒันาคณุภาพชวีติ 

และความสงบเรบีบรอ้ยของชมุชน 

การพฒันาการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิาร

องคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

2564

2563

2562

2561



ผู้บริหารอบต.โพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 106 โครงการ งบประมาณ 57,996,500.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้    

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 20 9,756,100.00 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 11 275,000.00 

การพัฒนาสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 25 18,788,600.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33 6,461,159.00 

เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 11 21,535,641.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 1,180,000.00 

รวม 106 57,996,500.00 
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ

ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ  จ านวนเงิน 49,591,064  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 79 โครงการ จ านวนเงิน 46,166,628  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

19 8,500,100.00 15 6,557,100.00 

2. การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 9 222,000.00 9 222,000.00 

3. การพัฒนาสังคมพัฒนาคณุภาพชีวติ และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

18 15,786,007.00 17 15,302,507.00 

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28 5,566,079.84 25 4,568,079.84 

5. เสรมิสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 18,567,487.61 7 18,567,551.22 

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 949,390.00 6 949,390.00 

รวม 87 49,591,064.45 79 46,166,628.06 

 
มีการอนุมัติโครงการจ านวน 106 โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  87 โครงการ               

คิดเป็นร้อยละ 82.07 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90.08 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
   



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา 
การด าเนิน 

งาน 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อลาดยางเดิม 
สายบ้านคลองจีน หมู่
ท่ี 11 

  1,079,000.00 1,076,000.00 13/2561 11/05/2561 90 

2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าซอยบ้าน ร.ต.
สนอง วิงวอน หมู่ท่ี 4 

  225,000.00 223,500.00 8/2561 08/03/2561 90 

3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้ากลุ่มแม่บ้าน-
บ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ท่ี 
4 

  170,000.00 168,500.00 9/2561 08/03/2561 90 

4 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต ทางเข้า
ศาลา SML หมู่ท่ี 5 

  259,000.00 253,000.00 ช.565 23/03/2561 60 

5 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเข้าบ้านอัยการ 
มานะพันธ์ หมู่ท่ี 5 

  260,000.00 257,000.00 ช.467 18/01/2561 60 

6 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลอง 21 ขวา 
ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อ
คอนกรีตเดิม หมู่ท่ี 6 
 

  385,000.00 382,000.00 ช.466 18/01/2561 60 

7 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการเสริมผิว
จราจรหินคลุก     
สายบ้านนายทวี พวก
บุตร หมู่ท่ี 9 

  18,000.00 18,000.00 ช.367 21/03/2561 1 

8 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดธรรมิกา
วาส หมู่ท่ี 12 

  608,000.00 515,000.00 ช.824 06/07/2561 90 

         



ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา ระยะเวลา
การด าเนนิ 

งาน 
9 การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน ซอย 
ส.อบต.สุวรรณ       
ลิ้มไพบูลย์ หมู่ท่ี 13 

  318,000.00 315,000.00 ช.468 18/01/2561 60 

10 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการลงหินคลุก 
เส้นบ้านรองฯ สุวรรณ์  
พังพิศ ถึงเขื่อนโพธ์ิ
เก้าต้น   หมู่ท่ี 9 

  40,000.00 40,000.00 ช.368 21/03/2561 1 

11 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองตาป่ิน 
ฝั่งซ้าย หมู่ท่ี 11 

  1,360,000.00 1,340,000.00 20/2561 18/07/2561 90 

12 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการเสริมผิว
จราจรแบบแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต จากแยก 
ลพบุรี-บ้าน ถึงสาม
แยกประตูน้ าโพธิ์เก้า
ต้น หมู่ท่ี 9 

  398,000.00 391,000.00 ช.564 23/03/2561 60 

13 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการเสริมผิว
จราจรแอลฟัลท์ติกคอ
นกรีต ทางเข้าวัด
ส าราญ ถึงทางเข้าวัด
โพธ์ิเก้าต้น หมู่ท่ี 3-
หมู่ท่ี 4 

  2,465,000.00 1,460,000.00 14/2561 25/05/2561 90 

14 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ท่ี 13 

  500,000.00 483,500.00 24/2561 26/09/2561 90 

15 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ระบบโซล่า
เซลล์ หมู่ท่ี 12 

  500,000.00 483,500.00 25/2561 26/09/2561 90 

16 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดสาย
การเกษตร หมู่ท่ี 
4,5,6 

  502,000.00 492,000.00 22/2561 10/09/2561 90 



 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
17 การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการซ่อมแซม
ประตูน้ าคลองตาปิ่น 
หมู่ท่ี 13 

  117,000.00 116,000.00 ช.623 08/03/2561 90 

18 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการเช่าท่ีราช
พัสดุ 

  2,100.00 2,100.00 ช.331 19/02/2561 1 

19 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะถนนรอบ
หนองฟูาลงมัน หมู่ท่ี 
8 

  500,000.00 484,000.00 23/2561 13/09/2561 90 

20 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบล โพธ์ิเก้าต้น หมู่
ท่ี 1-13 

  10,000.00 8,750.00 น.547 24/04/2561 1 

         750.00 ป.578 24/04/2561 3 
         500.00 ป.580 24/04/2561 3 

21 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการอบรมความรู้
ในการซ่อม
รถจักรยาน และ
จักรยานยนต์ 

  10,000.00 9,400.00 น.187 25/12/2560 1 

         600.00 ป.207 20/12/2560 4 
22 การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี 

  10,000.00 7,600.00 น.420 27/03/2561 1 

         500.00 ป.516 26/03/2561 1 
         1,900.00 ป.513 27/03/2561 1 

23 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการอบรมศึกษา
ดูงานส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนตาม
แนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  120,000.00 87,900.00 น.918 24/08/2561 1 

         31,600.00 ป.964 27/08/2561 3 
         500.00 ป.981 24/08/2561 3 

24 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

  10,000.00 8,750.00 น.976 03/09/2561 1 



      500.00 ป.1009 03/09/2561 3 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
     750.00 ป.1010 03/09/2561 3 

25 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการให้ความรู้
เรื่องการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรต่าง เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

  12,000.00 9,900.00 น.883 16/08/2561 1 

         1,600.00 ป.937 16/08/2561 3 
         500.00 ป.938 15/08/2561 3 

26 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
วิถียั่งยืน 

  15,000.00 13,200.00 น.748 05/07/2561 1 

         1,300.00 ป.785 05/07/2561 3 
         500.00 ป.786 05/07/2561 3 

27 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัดโคกหม้อ 

  10,000.00 8,750.00 น.907 21/08/2561 1 

         500.00 ศ.960 20/08/2561 3 
         250.00 ศ.961 20/08/2561 3 
         500.00 ศ.962 20/08/2561 3 

28 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการสนับสนุน
การจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

  40,000.00 25,000.00 ศ.335 08/02/2561 9 

29 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

  8,000.00 8,000.00 ป.205 21/12/2560 4 

30 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนนช่วงเทศกาล
เทศกาลสงกรานต์ 

  8,000.00 8,000.00 ป.521 05/04/2561 4 



31 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

  10,000.00 8,750.00 น.403 15/03/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         500.00 ป.431 15/03/2561 5 
         750.00 ป.432 16/03/2561 5 

32 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนในการ
ปูองกันและระงับสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

  10,000.00 8,850.00 น.548 26/04/2561 1 

         500.00 ป.582 24/04/2561 3 
         650.00 ป.581 24/04/2561 3 

33 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรมรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

  10,000.00 8,750.00 น.882 14/08/2561 1 

         1,250.00 ป.900 10/08/2561 3 
34 การพัฒนาสังคม

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรม
ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งพัฒนา
ครอบครัวต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

  10,000.00 8,750.00 น.779 11/07/2561 1 

         750.00 ป.832 11/07/2561 7 
         500.00 ป.833 11/07/2561 1 

35 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 

  40,000.00 39,785.00 ศ.1044 17/09/2561 5 

36 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรม
เยาวชน เพื่อสร้าง
ความช านาญด้าน
ทักษะกีฬาฟุตบอล 

  10,000.00 9,350.00 น.778 12/07/2561 1 

         500.00 ศ.808 11/07/2561 5 
         150.00 ศ.809 05/07/2561 5 



37 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
เบี้ยยังชีพคนชรา 

เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป 

12,519,700.0
0 

1,025,800.00 ป.9 05/10/2560 1 

         1,061,300.00 ป.52 02/11/2560 1 
         1,090,900.00 ป.143 07/12/2560 1 
         1,038,100.00 ป.216 04/01/2561 1 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         1,044,500.00 ค.287 01/02/2561 1 
         1,049,800.00 ป.391 08/03/2561 1 
         1,052,800.00 ป.482 05/04/2561 1 
         1,026,100.00 ป.583 03/05/2561 1 
         1,040,600.00 ป.680 07/06/2561 1 
         1,030,100.00 ป.752 05/07/2561 1 
         1,026,200.00 ป.848 02/08/2561 1 
         1,033,500.00 ป.997 06/09/2561 1 

38 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป 

2,400,000.00 192,000.00 ป.10 05/10/2560 1 

         195,200.00 ป.53 02/11/2560 1 
         200,000.00 ป.142 07/12/2560 1 
         199,200.00 ป.217 04/01/2561 1 
         197,600.00 ค.288 01/02/2561 1 
         202,400.00 ป.392 08/03/2561 1 
         204,000.00 ป.483 05/04/2561 1 
         195,200.00 ป.584 03/05/2561 1 
         192,000.00 ป.681 07/06/2561 1 
         204,000.00 ป.753 05/07/2561 1 
         200,800.00 ป.849 02/08/2561 1 
         207,200.00 ป.998 06/09/2561 1 

39 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 

เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป 

45,000.00 3,000.00 ป.11 05/10/2560 1 

         3,500.00 ป.54 02/11/2560 1 
         4,000.00 ป.141 07/12/2560 1 
         3,500.00 ป.218 04/01/2561 1 



         3,000.00 ค.289 01/02/2561 1 
         4,000.00 ป.393 08/03/2561 1 
         3,500.00 ป.484 05/04/2561 1 
         3,500.00 ป.585 03/05/2561 1 
         5,000.00 ป.682 07/06/2561 1 
         4,000.00 ป.754 05/07/2561 1 
         3,500.00 ป.850 02/08/2561 1 
         4,500.00 ป.999 06/09/2561 1 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
40 การพัฒนาสังคม

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

ส่งเสริมคุณภาพชิวิต
ผู้สูงอายุ  

  10,000.00 8,750.00 น.653 30/05/2561 1 

         750.00 ป.669 28/05/2561 3 

         500.00 ป.670 28/05/2561 3 

41 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการผู้สูงวัยเป็น
ร่มโพธ์ิร่มไทรของ
ครอบครัว 

  10,000.00 8,750.00 น.906 22/08/2561 1 

         750.00 ป.979 22/08/2561 3 

         500.00 ป.980 22/08/2561 3 

42 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้การด าเนินชีวิต
และส่งเสริมอาชีพของ
ผู้พิการ 

  10,000.00 5,400.00 ป.1027 18/09/2561 1 

         500.00 ป.1090 17/09/2561 3 

         4,100.00 ป.1091 18/09/2561 3 

43 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการพัฒนา
ความรู้บทบาทสตรี
ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

  10,000.00 7,600.00 น.420 27/03/2561 1 

         1,900.00 ป.513 28/03/2561 1 

         500.00 ป.516 27/03/2561 1 



44 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการอบรมและ
รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

  30,000.00 7,550.00 ส.417 21/03/2561 1 

         22,450.00 ส.520 23/03/2561 5 

45 การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

  187,000.00 172,422.00 ส.238 16/01/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
46 การพัฒนาสังคม

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

โครงการก่อสร้างพื้น
บล็อกปูหญ้าและพื้น
คอนกรีตพิมพ์ลาย
รอบสนามฟุตซอล 

  484,900.00 483,500.00 21/2561 07/09/2561 90 

47 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษา 

  442,200.00 113,900.00 ศ.275 26/01/2561 1 

48 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็กใน
ระหว่างปิดภาคเรียน 

  10,000.00 8,500.00 น.550 25/04/2561 1 

         500.00 ศ.575 24/04/2561 3 

         500.00 ศ.577 24/04/2561 3 

         500.00 ศ.575 24/04/2561 3 

49 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

  5,000.00 4,500.00 น.887 14/08/2561 1 

         500.00 ?.925 10/08/2561 3 
50 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  25,000.00 4,000.00 ศ.276 24/11/2560 4 

         3,500.00 น.469 29/03/2561 1 
         500.00 ศ.517 29/03/2561 1 
         3,500.00 น.612 17/05/2561 1 
         500.00 ศ.649 17/05/2561 3 
         1,500.00 ศ.901 08/08/2561 3 
         2,000.00 ศ.891 07/08/2561 3 



         500.00 ศ.893 06/08/2561 3 
         1,050.00 น.908 21/08/2561 1 
         500.00 ศ.959 21/08/2561 3 
     450.00 ศ.985 05/09/2561 1 

51 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

  60,000.00 30,000.00 น.234 12/01/2561 1 

         1,720.00 ศ.280 11/01/2561 3 
         13,000.00 ศ.281 09/01/2561 5 
         3,200.00 ศ.282 09/01/2561 4 
         5,000.00 ศ.283 09/01/2561 3 
         3,500.00 ศ.284 09/01/2561 4 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
52 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนอก
ห้องเรียน 

  10,000.00 8,250.00 น.586 04/05/2561 1 

         500.00 ศ.615 04/05/2561 3 
         1,250.00 ศ.616 04/05/2561 3 

53 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  8,000.00 5,000.00 ศ.528 20/04/2561 1 

         968.00 ศ.602 10/05/2561 1 
54 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การแสดงโขน
สดต าบลโพธ์ิเก้าต้น 

  10,000.00 9,350.00 น.755 04/07/2561 1 

         150.00 ศ.788 05/07/2561 3 
         500.00 ศ.789 05/07/2561 3 

55 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การแสดงลิเก 

  10,000.00 9,350.00 น.820 20/07/2561 1 

         500.00 ศ.854 20/08/2561 1 

         150.00 ส.856 20/07/2561 3 

56 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลโพธ์ิ
เก้าต้น 

  5,000.00 4,500.00 น963 31/08/2561 1 

         500.00 ศ.1007 31/08/2561 3 



57 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสืบสวน
วัฒนธรรมไทย 

  10,000.00 9,350.00 น.704 20/06/2561 1 

         150.00 ศ.733 26/06/2561 1 

         500.00 ศ.734 26/06/2561 1 

58 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน
เทศกาลวันสงกรานต์ 
วันผู้สูงอายุ และวัน
ครอบครัว 

  100,000.00 50,000.00 น.511 11/04/2561 1 

         3,200.00 ศ.543 09/04/2561 3 

         4,000.00 ศ.544 12/04/2561 3 

         7,800.00 ศ.552 11/04/2561 7 

         30,000.00 ศ.555 05/04/2561 6 

         5,000.00 ศ.551 11/04/2561 3 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
59 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10  

  30,000.00 11,000.00 ศ.880 13/07/2561 3 

         1,900.00 ศ.879 13/07/2561 3 
         1,000.00 ศ.881 17/07/2561 5 

60 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ 

  30,000.00 1,900.00 ศ.892 06/08/2561 3 

         3,700.00 ศ.894 06/08/2561 3 
         1,000.00 ศ.1014 08/08/2561 5 

61 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

  13,000.00 10,000.00 ศ.878 12/07/2561 5 

         1,000.00 ศ.877 12/07/2561 3 
         2,000.00 ศ.876 25/07/2561 3 

62 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ือง
ในวันมาฆบูชา 

  2,000.00 758.00 ศ.410 23/02/2561 4 

         500.00 ศ.414 22/02/2561 4 



63 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ือง
ในวันวิสาขบูชา 

  2,000.00 500.00 ศ.671 25/05/2561 3 

         1,087.00 ศ.672 25/05/2561 3 
64 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดอบรม
หมู่บ้านคุณธรรม
รักษาศีล ๕ 

  10,000.00 8,800.00 น.802 18/07/2561 1 

         300.00 ศ.835 17/07/2561 3 

         400.00 ศ.836 17/07/2561 3 

         500.00 ศ.837 17/07/2561 3 

65 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 
หมู่ท่ี 8 

  1,225,000.00 976,790.80 ช.884 19/02/2561 120 

66 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเล็กฯ 
หมู่ท่ี 8 

  81,000.00 78,000.00 ช.659 18/01/2561 75 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
67 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (สนับสนุน
การศึกษา) 

  343,200.00 87,100.00 ศ.39 30/10/2560 1 

         92,900.00 ศ.270 25/01/2561 1 
         86,400.00 ศ.622 18/05/2561 1 
         76,800.00 ศ.874 10/08/2561 1 

68 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

  1,816,000.00 449,000.00 ศ.40 30/10/2560 1 

         454,000.00 ศ.269 25/01/2561 1 
         454,000.00 ศ.621 18/05/2561 1 
         449,820.00 ศ.875 10/08/2561 1 
         9,180.00 ศ.1019 17/09/2561 1 

69 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารเสริมนมเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

  128,385.00 9,698.92 ศ.208 31/10/2560 1 

         9,001.44 ศ.286 30/11/2560 1 
         9,001.44 ศ.322 29/12/2560 1 
         9,475.20 ศ.399 31/01/2561 1 



         25,480.80 ศ.509-510 09/03/2561 3 
         4,704.70 ศ.731 15/05/2561 16 
         8,626.38 ศ.782 31/05/2561 1 
         8,422.40 ศ.902 29/06/2561 1 
         8,422.40 ศ.1005 31/07/2561 1 
         18,017.28 ศ.1085 18/09/2561 6 
         8,001.28 ศ1101 30/08/2561 28 

70 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
อาหารเสริมนม
โรงเรียน 

  860,374.00 64,997.24 ศ.208 31/10/2560 1 

         56,759.08 ศ.286 30/11/2560 1 

         59,746.40 ศ.322 29/12/2560 1 

         59,746.40 ศ.399 31/01/2561 1 

         160,670.60 ศ.509-510 09/03/2561 3 
         32,860.52 ศ.731 15/05/2561 16 
         63,352.24 ศ.782 30/05/2561 1 
         60,404.40 ศ.902 29/06/2561 1 
         66,444.84 ศ.1005 31/07/2561 1 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         129,217.68 ศ.1085 18/09/2561 6 

         60,404.40 ศ.1101 30/08/2561 28 

71 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างโรง
อาหาร ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโพธิ์เก้า
ต้น หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น อ าเภอเมือง
ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

  500,000.00 481,000.00 15/2561 25/06/2561 90 

72 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างหอ
พระและลานเคารพธง
ชาติหน้าเสาธง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โพธ์ิเก้าต้น หมู่ท่ี 8 
ต าบล   โพธ์ิเก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

  240,000.00 235,000.00 17/2561 11/07/2561 30 



73 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณและ
ทางเดินเท้าพร้อม
หลังคา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโพธิ์เก้า
ต้น หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น อ าเภอเมือง
ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  

  282,000.00 282,000.00 16/2561 29/06/2561 90 

74 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างที่
แปรงฟันเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่
ท่ี 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

  50,000.00 20,000.00 18/2561 11/07/2561 30 

75 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

  150,000.00 119,500.00 น.390 09/03/2561 1 

         30,000.00 ป.396 07/03/2561 4 

         500.00 ป.431 06/03/2561 3 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
76 เสริมสร้าง

การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
บุคลากร เข้ารับการ
อบรมหรือ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรม ตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน 

  193,000.00 2,400.00 ป.527 20/04/2561 1 

         7,928.00 ป.601 04/05/2561 1 
         7,800.00 ป.639 22/05/2561 1 
         6,488.00 ป.746 03/07/2561 1 
         2,800.00 ป.750/ช.

751 
03/07/2561 1 

         15,000.00 ส.772/ป.
773 

10/07/2561 1 

         2,056.00 ช.810 20/07/2561 1 
         3,400.00 ช.829/ป.

830 
24/07/2561 1 



         2,248.00 ป.831 25/07/2561 1 
         2,232.00 ส.851 03/08/2561 1 
         9,000.00 ช.984 05/09/2561 1 
         3,408.00 ป.1018 14/09/2561 1 
         1,024.00 ช.1071 24/09/2561 1 

77 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ 
อบต. 

  8,602,797.00 107.00 ป.12 10/10/2560 1 

         20,779.52 ช.15 10/10/2560 1 
         51,712.85 ป.14 10/10/2560 1 
         6,206.00 ป.19-20/ค.

30 
19/10/2560 1 

         2,439.36 ศ.21 19/10/2560 1 
         1,560.00 ป.34 25/10/2560 1 
         1,000.00 ช.36 17/10/2560 5 
         153,800.00 ป.50-51/ค.

45/ศ.48-
49/ส.46/ช.
47 

29/09/2560 1 

         1,725.00 ป.55-56 29/09/2560 1 
         43,475.00 ส.58/ช.59-

61/ป.62-
63/ศ.64 

29/09/2560 1 

         4,950.00 ป.66 27/10/2560 3 
         6,427.20 ป.68 01/10/2560 1 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         3,280.00 ป.69/ศ.70/

ส.71/ช.72 
30/10/2560 5 

         2,570.00 ป.73/ช.77 
/ส.80 

29/09/2560 3 

         2,200.00 ช.86 10/11/2560 1 
         4,255.00 ป.74/ค.79 07/11/2560 5 
         5,530.00 ส.81 03/11/2560 5 
         20,190.00 ช.82 30/10/2560 5 
         2,640.00 ป.76 14/11/2560 1 
         61,830.42 ป.84/ช.85 14/11/2560 1 
         259,081.00 ค.83 14/11/2560 1 
         6,420.00 ป.88/93 21/11/2560 1 
         2,302.53 ศ.92 21/11/2560 1 
         7,391.14 ศ.89/ค.96 21/11/2560 1 



         3,900.00 ป.95 21/11/2560 1 
         3,000.00 ป.97 24/11/2560 1 

         2,500.00 ป.111 14/11/2560 5 

         1,600.00 ป.112 14/11/2560 5 

         3,500.00 ป.110 14/11/2560 5 

         2,587.00 ป.109 14/11/2560 5 

         4,400.00 ค.119 23/11/2560 5 

         3,624.00 ป.120 30/11/2560 1 

         1,000.00 ป.128 31/10/2560 1 

         56,430.00 ป.130 04/12/2560 1 

         153,800.00 ป.126/ค.
121/ป.
127/ศ.
122-3/ส.
125/ช.124 

31/10/2560 1 

         1,570.00 ป.131-2 31/10/2560 1 

         3,972.80 ป.133 30/10/2560 1 

         114,500.00 ช.141 24/11/2560 15 

         60,866.73 ป.149/ช.
150 

13/12/2560 1 

         33,108.00 ค.145/147 23/11/2560 5 

         6,400.00 ส.146 13/11/2560 5 

         2,750.00 ป.152 04/12/2560 5 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
     2,100.00 ป.159 04/12/2560 5 
         15,070.00 ช.154-

5/157 
04/12/2560 5 

         44,279.81 ป.158 04/12/2560 7 
         4,200.00 ศ.160 08/12/2560 5 

         827.00 ป.151/ค.
154 

04/12/2560 5 

         7,600.00 ช.156/161 04/12/2560 5 

         2,297.97 ศ.170 25/12/2560 1 

         10,000.00 ค.169 25/12/2560 1 

         2,461.00 ป.
172/173 

25/12/2560 1 

         9,000.00 ค.182 25/12/2560 1 



         3,000.00 ป.186 15/12/2560 5 

         24,000.00 ช.183 20/12/2560 5 

         1,561.00 ป.185/ 
184 

20/12/2560 5 

         1,472.20 ส.140/ศ.
164/ป.
166/ศ.167 

21/12/2560 1 

         16,100.00 ช.162 04/12/2560 5 

         57,600.00 ช.163 04/12/2560 1 

         13,528.00 ป.168 21/12/2560 1 

         3,745.00 ป.191 27/12/2560 1 

         9,960.00 ช.192 19/12/2560 5 

         153,800.00 ป.214/ค.
210/ป.
215/ศ.
212-3/ส.
222/ช.211 

30/11/2560 1 

         2,585.00 ป.219-221 30/11/2560 1 
         3,800.00 ป.223 30/11/2560 1 
         40,165.22 ส.228/ช.

224,229ป.
225-6/ศ.
227 

30/11/2560 1 

         56,446.87 ป.231/ช.
232 

10/01/2561 1 

         474.00 ป.230/ส.
235 

12/01/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         3,228.00 ค.244 04/01/2561 5 

         3,630.00 ส.245 04/01/2561 5 

         2,200.00 ช.246 04/01/2561 5 

         1,900.00 ส.240/ศ.
243 

04/01/2561 5 

         6,206.00 ป.247-8 19/01/2561 1 

         1,837.29 ศ.251 25/01/2561 1 

         12,020.00 ช.263/ส.
267 

18/01/2561 5 

         3,590.00 ส.266 18/01/2561 1 

         6,759.70 ค.268 23/11/2560 1 



         1,014.50 ส.271/ป.
274 

26/01/2561 1 

         2,384.00 ส.
265//262 

25/01/2561 1 

         901.00 ช.285 17/01/2561 1 

         3,800.00 ป.298 30/12/2560 1 

         3,065.00 ป.
297/299/
300 

29/12/2560 1 

         4,950.00 น.301 02/02/2561 1 

         153,800.00 ป.290/ศ.
291/ช.
292/ส.
293/ค.
294/ศ.
295/ป.
296 

29/12/2560 1 

         450.00 ส.303 07/02/2561 1 

         46,960.20 ช.306-8ป.
309-310ศ.
311ส.312 

29/12/2560 1 

         59,111.50 ป.313/ช.
314 

07/02/2561 1 

         1,600.00 ค.320 05/02/2561 1 

         2,900.00 ป.319 02/02/2561 1 

         4,400.00 ค.321 05/02/2561 5 

         1,824.00 ป.323-4/ส.
329 

01/02/2561 5 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         3,390.00 ช.325/ส.

328 
01/02/2561 5 

         5,885.00 ช.326 06/02/2561 5 

         22,865.00 ช.327 05/02/2561 5 

         5,500.00 ป.330 06/02/2561 5 

         1,227.00 ค.334 19/02/2561 1 

         2,584.00 ป.337 21/02/2561 1 

         6,206.00 ป.351-2 26/02/2561 1 

         2,280.00 ศ.353/ป.
355/ส.356 

05/02/2561 5 



         5,500.00 ป.354 20/02/2561 5 
         2,750.00 ส.362 19/02/2561 5 

         57,600.00 ช.358 19/02/2561 5 

         34,600.00 ช.359-360 19/02/2561 5 

         743.10 ศ.349/ช.
361 

27/02/2561 5 

         947.00 ส.364 19/02/2561 5 

         4,200.00 ส.357 08/02/2561 5 

         2,129.21 ศ.366 28/02/2561 1 

         153,800.00 ป.374/ค.
369/ป.
375/ศ.
370-1/ส.
372/ช.373 

31/01/2561 1 

         3,800.00 ป.379 31/01/2561 1 

         2,790.00 ป.380-2 31/01/2561 1 

         34,778.20 ศ.384/ป.
385/ช.
386-7/ส.
388/ป.
389 

31/01/2561 1 

         28,000.00 ป.394 02/03/2561 7 

         107.00 ป.376 08/03/2561 1 

         70,000.00 ส.395 07/03/2561 7 

         34,959.29 ป.400 14/03/2561 1 

         880.00 ช.398 14/03/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         3,900.00 น.403 15/03/2561 1 

         5,140.00 ช.412 06/03/2561 5 

         20,231.76 ช.415 16/03/2561 1 

         1,965.00 ช.408 06/03/2561 5 

         234.33 ศ.404 16/03/2561 1 

         214.00 ค.406 06/03/2561 5 

         280.00 ช.413 21/02/2561 5 

         500.00 ช.409 04/03/2561 5 

         10,000.00 ค.416 21/03/2561 1 



         6,000.00 ป.422 15/03/2561 5 
         1,800.00 ช.433 21/03/2561 1 
         2,100.00 ป.423 13/03/2561 5 
         2,000.00 ป.424 16/03/2561 5 
         800.00 ป.425 16/03/2561 5 
         1,020.00 ป.427 08/03/2561 5 

         28,006.00 ช.427-430 06/03/2561 5 

         5,225.70 ช.434 23/03/2561 1 

         6,206.00 ป.435-6 23/03/2561 1 

         1,720.00 ช.447-8 08/03/2561 5 
         3,450.00 ป.451 21/03/2561 5 
         2,462.17 ศ.458 28/03/2561 1 
         5,500.00 ป.454 19/03/2561 3 
         789.00 ป.450/ป.

457 
28/03/2561 1 

         13,900.00 ช.452/ค.
453 

21/03/2561 5 

         7,080.00 ค.465 29/03/2561 1 

         153,800.00 ป.476/ค.
472/ป.
475/ศ.
473/ศ.
471/ส.
474/ช.477 

28/02/2561 1 

         3,065.00 ป.478-9/ป.
481 

28/02/2561 1 

         3,800.00 ป.480 28/02/2561 1 

         2,950.00 ช.487 23/03/2561 5 

         8,120.00 ค.488 21/03/2561 3 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         23,560.00 ส.486 26/03/2561 5 
         984.00 ค.490 04/04/2561 1 
         6,460.00 ช.491 04/04/2561 1 
         2,000.00 ป.500 05/04/2561 1 
         38,780.10 ส.493/ช.

494-5/ป.
496/ศ.
497/ช.
498/ป.
499 

28/02/2561 1 



         63,327.63 ช.508/ป.
507 

09/04/2561 1 

         1,056.00 ป.512 10/04/2561 1 
         630.00 ป.515 02/04/2561 5 
         6,750.00 ป.518 04/04/2561 5 
         4,740.00 ป.514 27/03/2561 1 
         24,717.00 ป.519 05/04/2561 6 
         5,430.00 ศ.524 04/04/2561 5 
         2,660.04 ศ.525/ส.

290/ค.539 
20/04/2561 1 

         2,229.55 ศ.529 20/04/2561 1 

         6,206.00 ป.545-6 24/04/2561 1 

         5,610.00 ป.554 09/04/2561 3 

         6,231.00 ป.553 19/04/2561 3 

         3,627.00 ส.559 30/04/2561 1 

         140.00 ส.560 30/04/2561 1 

         260,000.00 ส.558 30/04/2561 1 

         9,951.00 ค.562 26/04/2561 1 
         16,000.00 ป.563 24/04/2561 1 
         57,600.00 ช.579 26/04/2561 5 
         162,300.00 ป.571/ค.

568/ป.
572/ศ.
569/ศ.
566/ส.
567/ช.570 

29/03/2561 1 

         38,750.00 ป.590-1/ศ.
592/ช.
593/ส.
594/ส.
595-6 

29/03/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         3,800.00 ป.597 29/03/2561 1 
         2,770.00 ป.598-600 29/03/2561 1 
         63,850.44 ช.606/ป.

605 
10/05/2561 1 

         107.00 ป.604 10/05/2561 1 
         4,576.00 ช.610 11/05/2561 1 
         5,400.00 น.611 11/05/2561 1 
         6,600.00 ช.613/ค.

617 
07/05/2561 3 



         5,500.00 ป.614 04/05/2561 3 
         12,650.00 ช.618 04/05/2561 3 
         28,000.00 ส.619 15/05/2561 3 
         14,050.00 ช.620 17/05/2561 1 
         2,567.07 ศ.625 21/05/2561 1 
         1,270.00 ส.624/ศ.

627 
22/05/2561 1 

         2,461.00 ป.628-9 22/05/2561 1 
         3,900.00 ช.640 22/05/2561 1 
         2,660.28 ศ.645/ช.

646/ป.
648/ช.652 

24/05/2561 1 

         5,720.00 ป.647 15/05/2561 3 
         340.00 ป.655/ส.

654 
30/05/2561 1 

         3,745.00 ป.657 30/05/2561 1 
         153,300.00 ป.661/ป.

665/ศ.
660/ศ.
664/ส.
663/ช.662 

30/04/2561 1 

         635.58 ช.668 06/06/2561 1 
         107.00 ป.667 06/06/2561 1 
         35,240.00 ช.673/ช.

676 
28/05/2561 5 

         1,850.00 ป.674 30/05/2561 5 
         12,350.00 ช.677 31/05/2561 5 
         37,940.00 ป.683-4/ศ.

685/ช.686 
/ส.687/ช.
688-9 

30/04/2561 1 

         6,208.00 ป.690 26/04/2561 1 
         3,135.00 ป.691-3 30/04/2561 1 
         67,561.10 ป.694/ช.

695 
08/06/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         4,332.00 ป.696/ค.

697 
08/06/2561 1 

         11,780.00 ช.699/ค.
700 

11/06/2561 3 

         33,600.00 ช.702 12/06/2561 5 
         19,000.00 ช.703 12/06/2561 5 
         502.20 ส.705/ศ.

707 
19/06/2561 1 



         2,562.50 ศ.708 19/06/2561 1 

         6,206.00 ป.709-710 19/06/2561 1 

         2,200.00 ช.711 20/06/2561 1 

         11,900.00 น.712 25/06/2561 1 

         2,359.00 ศ.721/ค.
722 

12/06/2561 5 

         377.00 ช.723/ป.
724 

19/06/2561 3 

         6,500.00 ป.729 21/06/2561 1 

         2,123.00 ป.735-
737/ส.738 

21/06/2561 5 

         161,800.00 ช.739/ป.
744-5/ศ.
740-741/
ส.743/ช.
742 

31/05/2561 1 

         3,304.00 ช.747 03/07/2561 1 
         68,100.00 ช.756 03/07/2561 5 
         3,065.00 ป.760-2 31/05/2561 1 
         4,310.08 ป.763 31/05/2561 1 
         39,780.00 ป.764-6/ศ.

766/ช.
767/ส.
768/ช.
769-770 

31/05/2561 1 

         64,192.91 ป.774/ช.
775 

11/07/2561 1 

         3,500.00 ศ.783 09/07/2561 3 
         3,300.00 ป.784 09/07/2561 3 
         600.00 ป.787 06/07/2561 3 
         3,600.00 ช.795 09/07/2561 3 
         2,071.00 ป.793 11/07/2561 5 
         2,100.00 ป.794 11/07/2561 3 
         2,500.00 ป.797 10/07/2561 5 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         100.00 ส.798 19/07/2561 1 

         2,526.03 ศ.803 19/07/2561 1 

         320.00 ป.806 17/07/2561 5 

         2,060.00 ศ.807 16/07/2561 3 

         6,313.00 ป.821-2 24/07/2561 1 



         1,069.89 ศ.828/ป.
834 

25/07/2561 1 

         170,300.00 ช.845/ป.
842/847/
ศ.841/ศ.
846/ส.
844/ช.843 

29/06/2561 1 

         5,151.00 ส.852 03/08/2561 1 

         2,200.00 ช.853 23/07/2561 3 

         1,800.00 ส.855 20/07/2561 3 

         963.00 ช.858 23/07/2561 5 

         1,540.00 ป.859 29/06/2561 1 

         600.00 ป.860 29/06/2561 1 

         1,000.00 ป.861 29/06/2561 1 

         9,000.00 ส.857 24/07/2561 5 

         3,824.32 ป.862 27/06/2561 1 

         5,400.00 ป.871 06/08/2561 1 

         48,660.00 ป.863-4ศ.
865/ช.
866/ส.
867/ช.
868-9 

29/06/2561 1 

         16,000.00 ช.885 31/07/2561 5 
         5,400.00 น.888 14/08/2561 1 
         27,000.00 ช.896 08/08/2561 5 
         2,960.00 ช.898 14/08/2561 5 
         2,575.00 ช.895/ส.

897/ป.
899 

17/08/2561 1 

         37,430.00 ?.921 20/08/2561 5 
         64,800.00 ?.922 15/08/2561 5 
         27,000.00 ?.924 15/08/2561 5 
         5,545.00 ?.926 15/08/2561 1 
         2,750.00 ?.927 17/08/2561 3 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         22,880.00 ?.929 20/08/2561 5 

         17,040.00 ?.931 17/08/2561 5 

         8,000.00 ?.930 14/08/2561 5 

         8,800.00 ?.934 16/08/2561 3 



         1,550.00 ?.923 20/08/2561 5 

         1,680.00 ?.933 21/08/2561 3 

         2,620.00 ค.935 20/08/2561 3 

         8,250.00 ป.936 20/08/2561 3 

         2,290.00 ป.939 17/08/2561 3 

         15,340.00 ป.940 21/08/2561 5 
         11,998.18 ป.942 22/08/2561 5 
         89,000.00 ช.943 17/08/2561 7 
         5,500.00 ป.952 24/08/2561 3 
         16,000.00 ป.958 27/08/2561 5 
         20,340.00 ค.955 22/08/2561 5 
         3,450.00 ศ.956 24/08/2561 3 
         2,940.87 ป.951/ค.

953/ศ.
954/ศ.957 

23/08/2561 3 

         187,300.00 ค.968/ช.
974/ป.
971/ป.
975/ศ.
972-3/ส.
969/ช.970 

31/07/2561 1 

         8,844.84 ป.995/ส.
983/ป.
993/ป.
994/ป.
996 

31/07/2561 1 

         46,720.00 ส.986/ป.
987-8/ช.
989-990/
ศ.991/ช.
992 

31/07/2561 1 

         63,823.16 ป.1003/ช.
1004 

11/09/2561 1 

         7,900.00 ส.1008 24/08/2561 60 
         7,440.00 ส.1011 31/08/2561 3 
         9,594.00 ค.1012/ส.

1013 
31/08/2561 3 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         57,600.00 ช.1020 10/09/2561 5 

         55,000.00 ช.1021 10/09/2561 5 

         16,785.09 ป.1022 07/09/2561 5 



         2,900.00 ส.1023 07/09/2561 5 

         4,722.00 ช.1026 07/09/2561 5 

         3,300.00 ค.1025 10/09/2561 3 

         23,160.00 ช.1028 12/09/2561 5 

         780.00 ช.1024 06/09/2516 3 

         6,752.00 ป.1037/ช.
1030 

14/08/2561 3 

         3,300.00 ศ.1031 14/09/2561 3 

         13,680.00 ศ.1032 13/09/2561 5 

         7,100.00 ศ.1033 14/09/2561 3 

         68,000.00 ป.1034 14/09/2561 5 

         66,000.00 ป.1035 14/09/2561 5 

         2,000.00 ป.1036 14/09/2561 3 

         5,867.00 ค.1057 14/09/2561 5 

         43,810.00 ส.1058 18/09/2561 5 

         11,250.00 ป.1059 17/09/2561 5 

         2,200.00 ช.1060 14/09/2561 3 

         850.00 ช.1061/ป.
1063 

18/09/2561 5 

         6,206.00 ป.
1068/107
0 

24/09/2561 1 

         4,331.39 ศ.1069 24/09/2561 1 

         1,134.00 ช.1074 17/09/2561 5 

         3,050.00 ป.1075 18/09/2561 5 

         78,000.00 ป.1076 14/09/2561 5 

         15,962.00 ป.1078/ค.
1081 

17/09/2561 3 

         3,165.00 ป.1077 19/09/2561 3 

         3,300.00 ค.1079 20/09/2561 3 

         2,710.00 ช.1080 21/09/2561 5 

         23,968.00 ค.1086 14/09/2561 15 
         14,470.00 ช.1087 21/09/2561 5 
 ยุทธ 

ศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         718.00 ค.1084/ส.

1094 
19/09/2561 5 

         39,000.00 ช.1092 20/09/2561 7 



         4,500.00 ส.1088 26/09/2561 1 

         2,000.00 ป.1093 20/09/2561 5 

         15,000.00 ป.1095 21/09/2561 7 

         3,252.44 ป.1097-
1099/ศ.
1102 

31/08/2561 1 

         3,800.00 ป.1100 31/08/2561 1 

         45,230.00 ป.1104-5/
ศ.1106/ช.
1107/ส.
1108/ช.
1109-
1110 

31/08/2561 1 

78 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายประจ า 
ส าหรับการบริหาร
จัดการใน อบต. เพื่อ
เป็นต าบลน่าอยู่ 

  12,182,844.0
0 

2,300.00 ป.13 10/10/2560 1 

         803,315.00 ค.22 25/10/2560 1 

         3,500.00 ส.38 30/10/2560 1 

         235,860.00 ค.33 31/10/2560 1 

         2,300.00 ป.57 07/11/2560 1 

         2,070.00 ช.65 07/11/2560 1 

         2,671.00 ค.87 14/11/2560 1 

         5,310.00 ป.90 21/11/2560 1 

         800.00 ป.107 24/11/2560 1 

         770,295.00 ค.99 27/11/2560 1 

         3,500.00 ส.118 29/11/2560 1 

         235,860.00 ป.116 30/11/2560 1 

         800.00 ช.129 04/12/2560 1 

         776,930.00 ค.174 26/12/2560 1 

         3,500.00 ส.190 27/12/2560 1 

         235,860.00 ค.189 29/12/2560 1 

         2,300.00 ป.209 29/12/2560 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         2,300.00 ป.239 16/01/2561 1 



         776,930.00 ค.254 26/01/2561 1 

         3,500.00 ส.273 26/01/2561 1 

         226,657.00 ป.278 31/01/2561 1 

         2,300.00 ป.302 07/02/2561 1 

         800,290.00 ค.339 23/02/2561 1 

         3,500.00 ส.350 26/02/2561 1 

         178,800.00 ค.348 28/02/2561 1 

         1,500.00 ป.377 06/03/2561 1 
         2,300.00 ป.397 14/03/2561 1 
         835,080.00 ค.439 27/03/2561 1 
         3,500.00 ส.464 29/03/2561 1 
         178,800.00 ค.449 30/03/2561 1 
         3,000.00 ป.504 09/04/2561 1 
         2,777.00 ป.505-6 09/04/2561 1 
         833,535.00 ค.530/ค.

549 
25/04/2561 1 

         3,500.00 ส.556 26/04/2561 1 

         178,800.00 ค.542 30/04/2561 1 

         3,000.00 ป.588 04/05/2561 1 

         2,070.00 ช.603 10/05/2561 1 

         3,500.00 ส.642 22/05/2561 1 

         833,535.00 ค.630 25/05/2561 1 

         178,800.00 ค.638 31/05/2561 1 

         3,000.00 ป.678 06/06/2561 1 

         8,183.00 ค.679 06/06/2561 1 

         800.00 ช.701 15/06/2561 1 

         4,800.00 ป.706 19/06/2561 1 

         833,535.00 ค.713 26/06/2561 1 

         3,500.00 ส.728 26/06/2561 1 

         178,800.00 ค.726 29/06/2561 1 

         3,000.00 ป.759 06/07/2561 1 

         29,100.00 ป.777 11/07/2561 1 

         10,100.00 ป.781 13/07/2561 1 

         808,874.00 ค.812 24/07/2561 1 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 



         3,500.00 ส.827 25/07/2561 1 

         3,000.00 ป.870 06/08/2561 1 

         7,900.00 ป.889 16/08/2561 1 

         7,900.00 ?.928 23/08/2561 1 

         2,620.00 ค.935 20/08/2561 3 

         812,780.00 ค.909 28/08/2561 1 

         178,800.00 ค.944 31/08/2561 1 

         3,500.00 ส.967 31/08/2561 1 

         10,100.00 ป.977 03/09/2561 1 

         3,000.00 ป.982 05/09/2561 1 

         7,900.00 ป.1040 19/09/2561 1 

         1,044.35 ป.1041 19/09/2561 1 

         34,765.00 ช.1042/ 
1046 

17/09/2561 5 

         42,460.00 ช.1043/ 
1048 

17/09/2561 5 

         9,164.00 ศ.1045/ช.
1049 

17/09/2561 5 

         3,300.00 ป.1047 17/09/2561 5 

         830,280.00 ค.1050 25/09/2561 1 

         178,800.00 ป.1038 28/09/2561 1 

         3,500.00 ส.1083 26/09/2561 1 

         3,200.00 ป.1089 26/09/2561 1 

         1,600.00 ป.1103 28/09/2561 1 

79 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น เช่น
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  10,000.00 700.00 ป.264 17/01/2561 5 

         9,300.00 น.241 18/01/2561 1 

80 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการประชุม
ประชาคมต าบล 

  24,000.00 7,650.00 ป.42 11/10/2560 1 

 ยุทธ โครงการ แหล่งที ่ งบตาม วงเงินตาม คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา ระยะเวลา



ศาสตร ์ มางบ 
ประมาณ 

ข้อบญัญตั ิ สัญญา การด าเนิน 
งาน 

         500.00 ป.43 06/10/2560 4 

         500.00 ป.44 06/10/2560 4 

         7,200.00 ป.332 19/02/2561 1 

81 เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองค์การให้
มีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข่าวประกวดราคา 
สอบราคา อปท.
อ าเภอเมืองลพบุรี 

  20,000.00 20,000.00 ป.418 21/03/2561 1 

82 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  10,000.00 9,350.00 น.252 25/01/2561 1 

         650.00 ส.317-8 22/01/2561 5 

83 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

  10,000.00 5,500.00 น.421 22/03/2561 1 

         4,000.00 ส.461 21/03/2561 3 

         500.00 ส.463 21/03/2561 3 

84 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

  10,000.00 5,400.00 น.365 27/02/2561 1 

         3,990.00 ส.407 23/02/2561 4 
         500.00 ส.411 22/02/2561 4 

85 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

  240,000.00 20,000.00 ส.32 25/10/2560 1 

         20,000.00 ส.117 29/11/2560 1 
         20,000.00 ส.171 25/12/2560 1 
         20,000.00 ส.250 25/01/2561 1 
         20,000.00 ส.338 21/02/2561 1 
         20,000.00 ส.470 30/03/2561 1 
         20,000.00 ส.557 30/04/2561 1 
         20,000.00 ส.658 30/05/2561 1 
         20,000.00 ส.727 26/06/2561 1 
         20,000.00 ส.823 24/07/2561 1 
         20,000.00 ส.903 20/08/2561 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสญัญา 
ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 
         20,000.00 ส.1017 14/09/2561 1 

86 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการชุมชน
ต้นแบบคัดแยกขยะ 

  10,000.00 4,800.00 น.771 10/07/2561 1 

         400.00 ส.796 09/07/2561 3 
         
         4,800.00 น.800 19/07/2561 1 

87 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะขนาด 
1 ตัน 

  900,000.00 669,500.00 ส.540 19/03/2561 30 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐานทีม่ี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

33 13,401,100.00 20 9,756,100.00 19 8,500,100.00 15 6,557,100.00 15 6,557,100.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

12 1,260,000.00 11 275,000.00 9 222,000.00 9 222,000.00 9 222,000.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของ
ชุมชน 

43 21,534,200.00 25 18,788,600.00 18 15,786,007.00 17 15,302,507.00 17 15,302,507.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนา
การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

36 6,922,094.00 33 6,461,159.00 28 5,566,079.84 25 4,568,079.84 25 4,568,079.84 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
เสริมสร้าง
การเมืองและการ
บริหารองคก์ารให้
มีประสทิธิภาพ 

18 14,647,000.00 11 21,535,641.00 7 18,567,487.61 7 18,567,551.22 5 261,634.00 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

9 1,400,000.00 6 1,180,000.00 6 949,390.00 6 949,390.00 6 949,390.00 

รวมทั้งสิ้น 151 59,164,394.00 106 57,996,500.00 87 49,591,064.45 79 46,166,628.06 77 27,860,710.84  

  
 

   
 

 
   



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาระบบสาธารณูปโภค

พืน้ฐานทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

การเกษตร 

การพฒันาสงัคมพฒันาคณุภาพชวีติ 

และความสงบเรบีบรอ้ยของชมุชน 

การพฒันาการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิาร

องคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 100%

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00

การพฒันาระบบสาธารณูปโภค

พืน้ฐานทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

การเกษตร 

การพฒันาสงัคมพฒันาคณุภาพ

ชวีติ และความสงบเรบีบรอ้ย… 

การพฒันาการศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิาร

องคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ… 100%

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 



ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจถ่ายโอน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามภารกิจถ่ายโอน 

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       
ประจ าปี  2561 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

 
ด าเนิน 

การเสร็จ
แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน 
- อาหารเสริมนม √   958,760 933,456.04 

- อาหารกลางวัน  √   1,816,400 1,816,000 

- ผู้ปุวยเอดส์ √   45,000 45,000 

- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- 
  - - 

- การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ √   12,524,400 12,519,700 

- การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ความพิการ 

√ 
  2,400,000 2,390,400 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก √   913,580 886,360 

- การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

- 
  - - 

- ด้านสาธารณสุข √   260,000 260,000 

- ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

√ 
  16,356 8,100 

- ส าหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

√ 
  81,780 84,187 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
- ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 √   1,605,000 1,605,000 
- ก่อสร้างพ้ืนบล็อกปูหญ้าฯ หมู่ที่ 10 √   483,500 483,500 

รวม 21,104,776  
21,031,703.0
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ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ในสภาพความเป็นจริงการจัดท าแผนพัฒนาให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ปัญหาที่เกิดก็

คือ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของชุมชน ข้อมูลแต่ละ

ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและแม่นย าในการเก็บมาเพ่ือรวบรวมในการวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละด้าน 
โดยเฉพาะปัญหา อุปสรรค ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ปัญหา และความต้องการของประชาชน การส ารวจ
ข้อมูลขององค์กรยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความเชี่ยวชาญ เมื่อได้ข้อมูลที่ผิดพลาดท าให้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้การใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ความ
ทันสมัยของข้อมูล และ การขาดหายของข้อมูลจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการตอบสนองขององค์กร 

2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
เนื่องจากในปัจจุบันการขยายตัวของประชากร เมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าการจ าเป็นต้องมี

งบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัว ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ท าให้
การแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของประชาชนเป็นไปอย่างมีข้อจ ากัด ประกอบกับสภาพแวดล้อม ภัย
พิบัติทางธรรมชาตินับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
เนื่องจากเป็นความเดือนร้อนที่กะทันหันของประชาชน งบประมาณจึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการท างาน 
และการแก้ไขปัญหาจึงมีความส าคัญท่ีจะบรรเทาความเดือนร้อน บางครั้งข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงเป็นอุปสรรค  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเพ่ือปกครองตนเอง สามารถตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานได้ตอบสนอง และตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างเห็นได้
ชัดคือ การที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมยังขาดความร่วมมืออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการประชาคม 
ซึ่งปัญหาคือ ประชาชนขากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ปัญหาและความต้องการ ได้ตอบสนองตรงกั บ
ปัญหาและความต้องการ  
ข้อเสนอแนะและพิจารณาในการปรับปรุง 

จากผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พบว่าการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯมีปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 
         1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
         3. การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ ไว้ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           1.1 ลักษณะผู้ให้ข้อมูล ต้องทราบลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องทราบว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น 



            1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น
ผู้ที่วางแผน และทราบเรื่องที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด  ท าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ตรงกับที่ต้องการและ
สามารถคัดกรองข้อมูลไดอ้ย่างแม่นย ามากข้ึน 
 1.3 การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลกลับ
มาแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ความบกพร่องหรือไม่ตรงประเด็น จะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะ  
 2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
  การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไข 
ดังนั้นการแก้ปัญหางบประมาณจึงเน้นการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณในการแก้ไขความเดือนของประชาชน ตลอดจนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และอีกประการที่ส าคัญ คือการใช้งบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหา
ข้อจ ากัดของงบประมาณ แต่ สิ่งส าคัญ คือการได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาขององค์กรจึงยังมี
ความส าคัญ 

3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด 
เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ 
วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การ
จัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
           3.2 การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
           3.3 การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่
น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูก
น าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
           3.4 ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐใน
ทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชน
ร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
           3.5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็น
ผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ผลการด าเนินงาน 

อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อลาดยางเดิม สายบ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 
 

 

   

 
 

   
  

 

 

   

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าซอยบ้าน ร.ต.สนอง วิงวอน หมู่ที่ 4 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้ากลุ่มแม่บ้าน-บ้านผู้ใหญ่เต็ก หมู่ที่ 4 

 

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 



 

 
 

 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 5 

 
 

 

 
 

 

 

 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 



 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านอัยการ มานะพันธ์ หมู่ที่ 5 

 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย เชื่อมต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 

 
 

   

 

 

 

 
 

      

 
 

      

โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายทวี พวกบุตร หมู่ที่ 9 

 

 

 

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมิกาวาส หมู่ที่ 12 

 
 

   
 

  

 

ระหว่างด าเนินงาน 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย ส.อบต.สุวรรณ ลิ้มไพบูลย์ หมู่ที่ 13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการลงหินคลุก เส้นบ้านรองฯ สุวรรณ์ พังพิศ ถึงเขื่อนโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9 

 
 

 

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 

 
 

 

 

 

 
\\\ 

 

 

 

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



 

 

 

 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยก ลพบุรี-บ้าน ถึงสามแยกประตูน้ าโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หลังด าเนินงาน 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดส าราญ ถึงทางเข้าวัดโพธิ์เก้าต้นหมู่ที่ 3 – 4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 

 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการซ่อมแซมประตูน้ าคลองตาปิ่น หมู่ที่ 13 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

โครงการเช่าที่ราชพัสดุ 
 

 

ก่อนท า 

ระหว่างด าเนินงาน 

หลังด าเนินงาน 



โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนรอบหนองฟ้าลงมัน หมู่ที่ 8 

     

 

 

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบล โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 1-13 

 

โครงการอบรมความรู้ในการซ่อมรถจักรยาน และจักรยานยนต์ 

   

   

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 

   

 

 



โครงการอบรมศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

   

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

   

โครงการให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่าง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

 

โครงการอบรมและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน 

 



โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดโคกหม้อ 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ 

  

 

 



โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและระงับสาธารณภัยเบื้องต้น 

 

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

 

โครงการอบรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาครอบครัวต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

  

 

 



โครงการอบรมเยาวชน เพื่อสร้างความช านาญด้านทักษะกีฬาฟุตบอล 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพคนชรา, เบี้ยยังชีพคนพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

   

ส่งเสริมคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุ  

     

โครงการผู้สูงวัยเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว 

   

โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ 

   

 

 



โครงการพัฒนาความรู้บทบาทสตรีต าบลโพธิ์เก้าต้น 

   

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

 

โครงการก่อสร้างพ้ืนบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 



     

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กในระหว่างปิดภาคเรียน 

 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

 

โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมไหว้ครู) 

  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

     



โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน 

     

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขนสดต าบลโพธิ์เก้าต้น 

   

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงลิเก 

   

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น 



   

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  
กิจกรรมวันแม่ 

     

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

   

โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว 

 

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  

 



โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 

   

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 

   

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 

   

โครงการจัดอบรมหมู่บ้านคุณธรรมรักษาศีล ๕ 



   

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ หมู่ที่ 8 

   

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเล็กฯ หมู่ที่ 8 

    

62. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาหารกลางวันโรงเรียน (สนับสนุน
การศึกษา) 

 

โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 

 



โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุร ี
 

 
 
โครงการก่อสร้างหอพระและลานเคารพธงชาติหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ต าบล   
โพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุร ี
 

  
โครงการก่อสร้างท่ีแปรงฟันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 



 

โครงการพัฒนาบุคลากร เข้ารับการอบรมหรือค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงาน 

  

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อบต. 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เช่นไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 

โครงการประชุมประชาคมต าบล 



 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวประกวดราคา สอบราคา อปท.อ าเภอเมืองลพบุรี 

 

73. โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

โครงการคลองสวยน้ าใส 

 



โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย 

  

โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ 

 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน 

 

 


