
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเก้าต้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



ค าน า 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ ริหารส่ วนต าบลโพธิ์ เก้ าต้นนี้                    
จ าท านี้ตามระเบียบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ส. 2561 และประกอบหนังสือกระทรวมหาดไทย                  
ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลา                     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือรายงานและ  
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
โพธิ์เก้าต้นทราบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น วึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานและ 
เป็นตังบ่งชี้ว่าผลการด าเนินบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ 
ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน                 
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผลพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานครัง้นี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลให้ความร่วมมือ
เล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 

บทน า 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักกาติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น
สามารถก ากับดูแลทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามแลบะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น         
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผ่นงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบรหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นตรวจสอบ 

ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนิน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในกาทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรืดไม่ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น       
ปลัด/+ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเพ่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้          
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่ก าหนดการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ       
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างยิ่ง 



2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามละประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรัยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ   

ของชื่อองค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ              
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน         
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  29 ก าหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1. การด าเนินการติจขดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก               จ านวน 3 คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าเส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง                    จ านวน 2 คน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือก         จ านวน 2 คน 

 



คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น    
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น         
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามปรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินกรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น   
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดทางและวิธีการส าหรับการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเก้าต้น ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้ วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น              
จากนั้นศึกษาว่าผู้ ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์ อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องหารคืออะไร            
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์
และ/ หรือสังเกตแล้งน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ  

2.1 มาวิเคราะห์ และเขียนราบละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่ งข้อมู ล  เวลาที่ เ ก็บข้อมูล  วิ ธี ก าร เก็บรวบรวมข้อมูล  และวิ ธี การวิ เคราะห์ข้ อมู ล                 
จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุง
เครื่องมือ 
 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ     
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงประมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Chart       
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 



 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคั้งภายในเดียวธันวาคมของทุกปี 
 2.7 การวินัยฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 3. การรายงานผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โพธิ์เก้าต้นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงาน 

  
  

 

 

 

 ธันวาคม 

 

 

  

ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเหน็ 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตาม        
ผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามละประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน
ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (lnterview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  
โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิ่นรวทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว      
จึงน าเครื่องมือการติดตามและปรเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม          
ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่ วนต าบล                 

โพธิ์เก้าต้น ก าหนดรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะวลาดังนี้ 

  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์เก้าต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น        
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็ยความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ              
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
โพธิ์เก้าต้น 
 1.3 ความพอเพียง (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง          
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมาปฏิบัติงาน 
 1.4 ความก้ าวหน้ า  (Progress)  กรอบของความก้ าวหน้าแผนงาน โครงการต่ าง  ๆ                 
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง    
จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเก้าต้น      
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output ) ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอจอมบึง และจังหวัดราชบุรี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล        

โพธิ์เก้าต้นก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ระเบยีบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1)ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2)เครื่องมือ 
 3)กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้ 

  2)การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้ที่
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ข้อมูลที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         

โพธิ์เก้าต้นก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 การสัมภาษณ์ (lnterviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วป
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเก้าต้น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต



แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น  

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความเป็นจริง ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โพธิ์เก้าต้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง 
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจ าท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ  

 5. กระตุ้นให้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สารมารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ าอาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ 

 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น แต่ละคน 
แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“สาธารณูปดภคที่ดี การศึกษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรับรองการขยายตัวของชุมชนให้
สอดคล้องกับระบบผับเมือง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลพ ฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 5. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. สภาพชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
 3. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนา และการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและสุภาพดีขึ้น 
 5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงจาก อบต. 
 7. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ค าขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 
 “พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ สืบสานต่อโขนสดไทย ก าแพงเมืองประตูชัย ภาคภูมิใจแหล่งชะอม    
ขนมเปี๊ยะหอมกลิ่นนม เชิญชมโอ่งกระถางบัว” 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
1)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนบานมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2)   การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
3)   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4)   ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
5)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
6)   การกระจายทรัพยาการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
7)   ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8)   ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
9)   ศิลปะ วัฒธรรม และประเพณี ได้รับการส่งเสริม 
10) มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมข้ึน 
11) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
12) เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
13) ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรอหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
ยุทศาสที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและพอเพียง 
 แผนงาน 
  ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานพาณิชย์ 
- แผนงานการเกษตร 

ยุทยศาสตร์ที่ 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 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 



2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น    
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงหวัดลพบุรี และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป            
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขระนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างยิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด         
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี่วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน     
เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน โครงการและพิจารณาบ่ งชี้ ให้ทราบทั้ งจุด เด่น หรื อจุดด้อย                  
ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไป
หรือยุติการด าเนินโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมิน
โครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่ จะใช้ ในการติดตามและประเมินผล เ พ่ือตรวจสอบว่าการ                         
ด า เ นิ นกิ จก ร รม  / โ คร งการอยู่ ภ า ย ใต้ ร ะยะ เ ว ล าและงบประมาณที่ ก าหนด ไว้ ห รื อ ไม่  แล ะ                           
ผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยติดตามดป็นการตรวจสอบระหว่างการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ
ด าเนินโครงการเสร็จละเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมชุมพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้ 

1.1การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
 4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษษถึงผลที่ได้รับ 
   6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการ        

ท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
   7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ                
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธภาพ 
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
   3. การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล    
ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินจนสิ้นสุดดครงการฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 



 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น             
หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  แบบท่ี 1 
  เรื่องที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบประเมินทั้ง 
3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด า เนิ น งานใน เดื อนตุ ล าคม -ธั นวาคม ไตรมสที่  1 ,( เ ดื อนมกราคม – มี นาคม )  ไตรมาสที่  2 ,                       
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3 แบบที่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์  ที่
ก าหนดไว้ และก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

   

  



 



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 10 20 30 40 50 60 70

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ทีม่คีณุภาพและ

เพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเกษตร 

การพัฒนาสงัคม คณุภาพชวีติ และความสงบเรบีบรอ้ย

ของชมุชน 

การพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิารองคก์ารใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
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การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ทีม่คีณุภาพ

และเพยีงพอ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเกษตร 

การพัฒนาสงัคม คณุภาพชวีติ และความสงบเรบีบ

รอ้ยของชมุชน 

การพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 

เสรมิสรา้งการเมอืงและการบรหิารองคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2565

2564

2563

2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

1 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนนลาดยาง

รอบหนองฟ้า

ลงมัน หมูท่ี ่8

1,753,000.00 1,743,000.00 ช.532 11/02/2562

2 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลาด

ยางแบบแอส

ฟัลทต์กิ    

คอนกรตี 

สายแยก ลบ.

4021 - ทล.

311 หมูท่ี ่11 

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

491,000.00 490,000.00 ช.534 26/03/2562

3 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรแบบ

แอสฟัลทต์ิ

กคอนกรตี 

สายภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่

 7

233,000.00 232,000.00 29/2562 09/09/2562

4 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลกูรัง 

สายรางจกิ 

หมูท่ี ่9,10 

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

178,000.00 177,000.00 ช.413 18/01/2562

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

5 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตี 

เสรมิเหล็ก 

และวางทอ่

ระบายน ้า

สายซอยบา้น

นายสมบรูณ์ 

กา้นนาค หมทูี่

 9 ต าบลโพธิ์

เกา้ต ้นั อ าเภอ

เมอืง จังหวดั

ลพบรุี

878,000.00 846,000.00 18/2562 25/06/2562

6 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการวาง

ทอ่ระบายน ้า 

สายภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่

 7 ต าบลโพธิ์

เกา้ต ้นั อ าเภอ

เมอืง จังหวดั

ลพบรุี

968,000.00 964,000.00 ช.703 27/05/2562

7 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

แกไ้ขปัญหา

ปรมิาณน ้าดบิ

 ในการผลติ

ประปาใน

หนองฟ้าลงมัน

50,000.00 14,388.00 ช.499 01/05/2562

8 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

ปรับปรงุ

ระบบ

น ้าประปา

หมูบ่า้น หมูท่ี่

 6

812,300.00 648,888.00 ช.702 25/04/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

9 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลาด

ยางแบบแอส

ฟัลทต์กิคอ

นกรตีและ

ปรับปรงุบอ่

พัก สาย

ประตชูยั หมูท่ี่

 1 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

370,000.00 369,000.00 ช.593 20/02/2562

10 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กและ

วางทอ่ระบาย

น ้า สายซอย

รม่เย็น หมูท่ี ่2

 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

336,000.00 333,700.00 ช.572 20/03/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

11 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก  สาย

ซอยขา้งวดั

ส าราญ หมูท่ี ่

3 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

179,000.00 178,400.00 ช.287 07/01/2562

12 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก สาย

บา้นนาง

สมนกึ  นอ้ย

เหน่  หมูท่ี ่4 

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

208,000.00 207,500.00 ช.291 07/01/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

13 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลาด

ยางแบบแอส

ฟัลทต์กิคอ

นกรตี สาย

แยกคันคลอง

 21 ขวา ฝ่ัง

ซา้ย - คลอง

มะขามเทศ  

หมูท่ี ่6 ต าบล

โพธิเ์กา้ตน้ 

อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

682,000.00 680,000.00 24/2562 19/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

14 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กและ

วางทอ่ระบาย

น ้า สายแยก

ทางเขา้วดั

ธรรมมกิาวาส

 หมูท่ี ่12 

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

388,000.00 385,300.00 ช.430 20/02/2562

15 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก  สาย

คันคลอง 2 

ขวา 1 ขวา 21

 ขวา ฝ่ังซา้ย 

หมูท่ี ่13  

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้  

อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

507,000.00 505,000.00 23/2562 19/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

16 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

ตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ

ถนนรอบ

หนองฟ้าลง

มัน หมูท่ี ่8

484,000.00 483,000.00 21/2562 05/07/2562

17 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการวาง

ทอ่ระบายน ้า 

สายภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่

 8 ต าบลโพธิ์

เกา้ต ้นั อ าเภอ

เมอืง จังหวดั

ลพบรุี

324,000.00 322,400.00 10/2562 20/02/2562

18 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลกูรัง 

สายคันคลอง

มะขามเทศ 

ฝ่ังซา้ยหมูท่ี ่4

 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

188,000.00 187,000.00 ช.456 20/02/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

19 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กและ

วางทอ่ระบาย

น ้า สายซอย

บา้นผูใ้หญ่

จวนหมูท่ี ่5 

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

706,000.00 703,000.00 ช.829 28/05/2562

20 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลกูรัง 

สายคันคลอง

 2 ขวา 1 ขวา 

21 ขวา ฝ่ัง

ซา้ย หมูท่ี ่

9,13 ต าบล

โพธิเ์กา้ตน้ 

อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

181,000.00 180,000.00 ช.348 18/01/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

21 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

เสรมิผวิ

จราจรลกูรัง 

สายคันคลอง

 1 ขวา 21 ขวา

 ฝ่ังขวา หมูท่ี่

 10 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

282,000.00 281,000.00 7/2562 20/02/2562

22 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก  สาย

คันคลอง 2 

ขวา 1 ขวา 21

 ขวา ฝ่ังซา้ย 

หมูท่ี ่13  

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้  

อ าเภอเมอืง

ลพบรุ ี 

จังหวดัลพบรุี

507,000.00 505,000.00 23/2562 19/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

23 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการเท

ลานคอนกรตี

เสรมิเหล็ก

บรเิวณอาคาร

ศนูยพั์ฒนา

คณุภาพชวีติ

และสง่เสรมิ

อาชพี

ผูส้งูอาย ุหมูท่ี่

 8 ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้

297,000.00 296,000.00 27/2562 30/08/2562

24 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิ

เหล็ก และ

วางทอ่ระบาย

น ้าซอยบา้น

นายสมบรูณ์ 

กา้นนาค หมูท่ี่

 9

878,000.00 846,000.00 18/2562 25/06/2562

25 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

ตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ 

หมูท่ี ่8 ถนน

รอบหนองฟ้า

ลงมันต าบล

โพธิ์เ้กา้ตน้

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



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

26 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

ตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ 

ระบบโซลา่

เซลล ์หมูท่ี ่1

 สายคันคลอง

 1 ขวา 21 ขวา

 ฝ่ังซา้ย (ศาล

เจา้แมห่นองร)ี

484,000.00 483,000.00 28/2562 17/12/2562

27 การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

พืน้ฐาน ทีม่ี

คณุภาพและ

เพยีงพอ

โครงการ

ตดิตัง้ไฟฟ้า

สาธารณะ 

ระบบโซลา่

เซลล ์หมูท่ี ่

11 บรเิวณ

ถนนสายใน

เชือ่มตอ่วดั

ธรรมมกิาวาส

484,000.00 483,000.00 22/2562 15/08/2562

28 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการ

ฝึกอบรม

อาชพีใหแ้ก่

ประชาชน

ต าบล โพธิ์

เกา้ตน้ หมูท่ี ่

1-13

10,000.00 2,200.00 ป.208 27/12/2561

7,800.00 ป.212 26/12/2561

29 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการ

ฝึกอบรม

อาชพีใหก้ับ

กลุม่สตรี

10,000.00 7,800.00 น.96 07/03/2562

500.00 ป.352 07/03/2562

1,700.00 ป.353 07/03/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

30 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการให ้

ความรูเ้รือ่ง

การผลติปุ๋ ย

ชวีภาพ

และฮฮรโ์มน

สตูรตา่ง เพือ่

เพิม่ผลผลติ

ทางการเกษตร

12,000.00 1,900.00 ป.446 18/04/2562

500.00 ป.447 18/04/2562

9,600.00 น.123 25/04/2562

31 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการ

อบรมและ

สง่เสรมิ

เกษตรอนิทรยี์

 วถิยีั่งยนื

15,000.00 10,800.00 น.189 02/09/2562

2,800.00 ป.834 02/09/2562

500.00 ป.835 30/08/2562

900.00 ป.836 30/08/2562

32 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการจัด

อบรม

มัคคเุทศก์

นอ้ย 

พพิธิภัณฑ์

แหลง่เรยีนรู ้

และภมูิ

ปัญญา

ทอ้งถิน่ วดั

โคกหมอ้

10,000.00 9,000.00 น.109 26/03/2562

300.00 ศ.420 22/03/2562

200.00 ศ.421 22/03/2562

500.00 ศ.422 22/03/2562

33 การ

เจรญิเตบิโต

ทาง

เศรษฐกจิ

และ

การเกษตร

โครงการ

สนับสนุนการ

จัดงาน

แผน่ดนิ

สมเด็จพระ

นารายณ์

มหาราช

40,000.00 28,000.00 ศ.251 04/02/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

34 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

จัดตัง้

ศนูยบ์รกิาร

ป้องกันและ

ลดอบุัตเิหตุ

ตามทอ้งถนน

ชว่งเทศกาล

ปีใหม่

8,000.00 8,000.00 ป.164 17/12/2561

35 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

จัดตัง้

ศนูยบ์รกิาร

ป้องกันและ

ลดอบุัตเิหตุ

ตามทอ้งถนน

ชว่งเทศกาล

เทศกาล

สงกรานต์

8,000.00 8,000.00 ป.432 05/04/2562

36 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมให ้

ความรูแ้ก่

ประชาชนใน

การป้องกัน

และระงับเหตุ

สาธารณภัย

เบือ้งตน้

10,000.00 7,800.00 ป.130 27/11/2561

500.00 ป.133 27/11/2561

560.00 ป.134 27/11/2561

1,140.00 ป.135 27/11/2561

37 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการฝึก

ทบทวนเพิม่

ศักยภาพ

ผูป้ฏบิัตงิาน

ดา้นการ

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยของ

 อบต.

10,000.00 7,800.00 น.175 21/08/2562

1,700.00 ป.784 23/08/2562

500.00 ป.783 23/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

38 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมรณรงค์

ป้องกันยา

เสพตดิใน

สถานศกึษา

10,000.00 9,000.00 น.194 13/09/2562

500.00 ป.871 13/09/2562

500.00 ป.872 13/09/2562

39 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมสง่เสรมิ

สรา้งความ

เขม้แข็ง

พัฒนา

ครอบครัว

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้

10,000.00 9,000.00 น.174 15/08/2562

500.00 ป.775 14/08/2562

500.00 ป.837 14/08/2562

40 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมเด็ก 

เยาวชน เพือ่

สรา้งความ

ช านาญดา้น

ทักษะกฬีา

ฟตุบอล

10,000.00 9,000.00 น.159 22/07/2562

500.00 ศ.666 18/07/2562

200.00 ศ.667 18/07/2562

300.00 ศ.668 18/07/2562

41 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

เงนิอดุหนุน

ส าหรับเบีย้

ยังชพีคนชรา

13,581,200.00 1,089,300.00 ค.3 09/10/2561

1,088,900.00 ค.25 01/11/2561

1,130,400.00 ค.113 06/12/2561

1,122,900.00 ค.202 10/01/2562

1,120,800.00 ค.267 07/02/2562

1,125,100.00 ป.332 07/03/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

1,124,100.00 ค.410 04/04/2562

1,123,200.00 ค.469 02/05/2562

1,125,100.00 ค.546 06/06/2562

1,137,900.00 ค.619 04/07/2562

1,111,000.00 ค.677 01/08/2562

1,144,500.00 ค.808 05/09/2562

42 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

เงนิอดุหนุน

ส าหรับ

สนับสนุนการ

สงเคราะห์

เบีย้ยังชพีคน

พกิาร

2,515,600.00 200,000.00 ค.4 09/10/2561

199,200.00 ค.26 01/11/2561

212,800.00 ค.114 06/12/2561

209,600.00 ค.203 10/01/2562

206,400.00 ค.268 07/02/2562

209,600.00 ป.333 07/03/2562

210,400.00 ค.411 04/04/2562

211,200.00 ค.470 02/05/2562

211,200.00 ค.547 06/06/2562

212,000.00 ค.620 04/07/2562

216,000.00 ค.678 01/08/2562

217,200.00 ค.809 05/09/2562

43 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

เงนิอดุหนุน

ส าหรับ

สนับสนุนเบีย้

ยังชพีผูป่้วย

เอดส์

48,000.00 4,000.00 ค.5 09/10/2561

4,000.00 ค.27 01/11/2561

4,000.00 ค.115 06/12/2561

3,500.00 ค.204 10/01/2562

4,500.00 ค.269 07/02/2562

3,500.00 ป.334 07/03/2562

3,500.00 ค.412 04/04/2562

3,500.00 ค.471 02/05/2562

3,500.00 ค.548 06/06/2562

3,500.00 ค.621 04/07/2562

3,500.00 ค.679 01/08/2562

3,500.00 ค.810 05/09/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

44 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

สง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ

ผูส้งูอายุ

10,000.00 9,000.00 น.86 20/02/2562

500.00 ป.342 04/03/2562

500.00 ป.342 20/02/2562

45 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมให ้

ความรูก้าร

ด าเนนิชวีติ

และสง่เสรมิ

อาชพีของผู ้

พกิาร

10,000.00 7,800.00 น.126 07/05/2562

500.00 ป.510 07/05/2562

1,700.00 ป.509 07/05/2562

46 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

พัฒนาความรู ้

บทบาทสตรี

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้

10,000.00 9,000.00 น.183 28/08/2562

500.00 ป.881 27/08/2562

500.00 ป.882 27/08/2562

47 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

รณรงค์

ป้องกันโรค

พษิสนัุขบา้

100,000.00 59,100.00 ส.359 05/03/2562

1,000.00 ส.380 07/03/2562

48 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

รณรงค์

ป้องกันและ

ควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก

10,000.00 1,200.00 ส.58 01/10/2561



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

49 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

สนับสนุน

กองทนุ

หลักประกัน

สขุภาพระดับ

ทอ้งถิน่

274,700.00 171,036.00 ส.118 11/12/2561

50 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการเงนิ

อดุหนุน

ส าหรับการ

ด าเนนิงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชด าริ

ดา้น

สาธารณสขุ

260,000.00 260,000.00 ส.275 12/02/2562

51 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการเงนิ

อดุหนุน

ส าหรับการ

ด าเนนิงาน

ตามแนวทาง

โครงการ

พระราชด าริ

ดา้น

สาธารณสขุ

260,000.00 260,000.00 ส.275 12/02/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

52 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการสตัว์

ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจาก

โรคพษิสนัุข

บา้ตามแนว

พระปฏธิาน

ศาสตร ์ดร.

สมเด็จพระ

เจา้นอ้งนาง

เธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลัย

ลักษณ์ อัคร

ราชกมุาร ี

กรมพระศรี

สวางควฒันวร

ขตัตยิราชนารี

100,000.00 59,100.00 ส.359 11/03/2562

6,000.00 ส.658 23/07/2562

53 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

อบรมชมุชน

สานใจ หว่ง

ใยผ ู้ สูงูอายุ

10,000.00 9,000.00 น.86 20/02/2562

500.00 ป.342 20/02/2562

500.00 ป.341 20/02/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

54 การพัฒนา

สงัคม 

คณุภาพชวีติ

 และความ

สงบเรบีบ

รอ้ยของ

ชมุชน

โครงการ

กอ่สรา้ง

หลังคาคลมุ

ทางเดนิ

ระหวา่งศนูย์

พัฒนา

คณุภาพชวีติ 

และสง่เสรมิ

อาชพี

ผูส้งูอาย ุถงึ

รัว้ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก อบต.

โพธิเ์กา้ตน้

115,000.00 114,900.00 26/2562 30/08/2562

55 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

อบรมให ้

ความรูแ้กเ่ด็ก

ในระหวา่งปิด

ภาคเรยีน

10,000.00 9,000.00 น.125 15/05/2562

500.00 ศ.496 01/05/2562

500.00 ศ.497 01/05/2562

56 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

กจิกรรมตา่ง ๆ

 ภายในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

25,000.00 4,000.00 ศ.152 28/11/2561

3,500.00 ศ.417 28/03/2562

500.00 ศ.419 22/03/2562

3,500.00 น.129 14/05/2562

500.00 ศ.511 10/05/2562

1,800.00 ศ.710 15/07/2562

1,650.00 ศ.697 18/07/2562

500.00 ศ.712 15/07/2562

1,400.00 ศ.765 08/08/2562

2,200.00 ศ.764 07/08/2562

415.00 ศ.778 21/08/2562

500.00 ศ.779 19/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

57 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

งานวนัเด็ก

แหง่ชาติ

60,000.00 30,000.00 ศ.213 10/01/2562

3,000.00 ศ.222 09/01/2562

3,500.00 ศ.223 09/01/2562

3,200.00 ศ.224 28/12/2561

5,000.00 ศ.225 09/01/2562

13,000.00 ศ.226 09/01/2562

58 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

ฝึกอบรม

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เพือ่การ

สือ่สารนอก

หอ้งเรยีน

10,000.00 500.00 ศ.513 08/05/2562

500.00 ศ.512 08/05/2562

9,000.00 น.128 10/05/2562

59 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

พัฒนาครู

และบคุลากร

ทางการศกึษา

8,000.00 7,100.00 ศ.314 01/03/2562

60 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์การ

แสดงโขนสด

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้

10,000.00 9,000.00 น.47 17/12/2561

300.00 ศ.163 12/12/2561

200.00 ศ.162 13/12/2561

500.00 ศ.161 13/12/2561

61 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

สง่เสรมิและ

อนุรักษ์การ

แสดงลเิก

10,000.00 9,000.00 น.48 20/12/2561

1,000.00 ศ.209 24/12/2561



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

62 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

สภาเด็กและ

เยาวชนต าบล

โพธิเ์กา้ตน้

5,000.00 4,500.00 น.22 02/11/2561

500.00 ศ.59 31/10/2561

63 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

สง่เสรมิการ

จัดกจิกรรม

สบืสาน

วฒันธรรมไทย

10,000.00 9,000.00 น.98 12/03/2562

200.00 ศ.362 07/03/2562

500.00 ศ.363 11/03/2562

300.00 ศ.364 11/03/2562

64 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

งานวนั

สงกรานต ์วนั

ผูส้งูอาย ุและ

วนัครอบครัว

100,000.00 50,000.00 น.114 11/04/2562

7,800.00 ศ.449 04/04/2562

30,000.00 ศ.453 10/04/2561

3,200.00 ศ.450 04/04/2562

4,000.00 ศ.448 11/04/2562

5,000.00 ศ.454 11/04/2562

65 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

งานเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 

รัชกาลที ่10

30,000.00 500.00 ศ.713 22/07/2562

8,200.00 ศ.714 22/07/2562

3,200.00 ศ.712 22/07/2562

66 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

งานวนัเฉลมิ

พระ

ชนมพรรษา

สมเด็จพระ

นางเจา้ 

พระบรมราชนิี

นาถ

20,000.00 3,600.00 ศ.741 02/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

500.00 ศ.813 23/09/2562

67 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

กจิกรรม

สปัดาห์

สง่เสรมิ

พระพุทธศาสน

า เนื่องในวนั

อาสาฬหบชูา

และวนั

เขา้พรรษา

13,000.00 9,500.00 ศ.635 24/06/2562

700.00 ศ.634 24/06/2562

2,000.00 ศ.669 14/07/2562

68 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

กจิกรรม

สปัดาห์

สง่เสรมิ

พระพุทธศาสน

าเนื่องในวนั

มาฆบชูา

2,000.00 800.00 ศ.295 26/02/2562

500.00 ศ.296 21/02/2562

69 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

กจิกรรม

สปัดาห์

สง่เสรมิ

พระพุทธศาสน

าเนื่องในวนัวิ

สาขบชูา

2,000.00 500.00 ศ.516 10/05/2562

811.00 ศ.515 10/05/2562

70 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการจัด

อบรมหมูบ่า้น

คณุธรรม

รักษาศลี ๕

10,000.00 9,000.00 ศ.86 22/11/2561

200.00 ศ.97 22/11/2561

500.00 ศ.96 22/11/2561

300.00 ศ.98 22/11/2561



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

71 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

อดุหนุน

อาหาร

กลางวนัเด็ก

นักเรยีนศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก 

(สนับสนุน

การศกึษา)

493,820.00 83,200.00 ศ.20 26/10/2561

95,360.00 ศ.220 25/01/2562

87,840.00 ศ.466 02/05/2562

73,200.00 ศ.700 06/08/2562

72 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

อดุหนุน

อาหาร

กลางวนั

โรงเรยีน

1,876,000.00 459,000.00 ศ.19 26/10/2561

460,000.00 ศ.221 25/01/2562

457,000.00 ศ.505 17/05/2562

470,000.00 ศ.699 06/08/2562

73 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

อดุหนุน

อาหารเสรมิ

นมเด็ก

นักเรยีนศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก

122,637.00 9,843.68 ศ.146 30/10/2561

6,158.88 ศ.216 30/11/2561

9,001.44 ศ.381 01/02/2562

6,632.64 ศ.381 31/03/2562

23,084.64 ศ.381 13/03/2562

4,415.18 ศ.578 15/05/2562

1,605.52 ศ.647 24/06/2562

4,415.18 ศ.648 31/05/2562

8,027.60 ศ.788 28/06/2562

7,626.22 ศ.839 31/07/2562

22,896.96 ส.883 24/09/2562

8,027.60 ศ.892 30/08/2562

74 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

อดุหนุนวสัดุ

อาหารเสรมิ 

(นม)โรงเรยีน

879,536.00 66,300.08 ศ.146 30/10/2561



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

54,127.08 ศ.216 30/11/2561

57,134.14 ศ.381 01/02/2562

42,098.84 ศ.381 01/03/2562

128,654.64 ศ.381 13/03/2562

33,656.70 ศ.578 15/05/2562

33,656.70 ศ.648 31/05/2562

14,837.90 ศ.647 24/06/2562

59,351.60 ศ.788 28/06/2562

62,319.18 ศ.839 31/07/2562

148,126.44 ศ.883 24/09/2562

59,351.60 ศ.892 30/08/2562

75 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

ตดิตัง้รางรับ

น ้าฝนอาคาร

เรยีนและ

อาคาร

หอ้งน ้าศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.

โพธิเ์กา้ตน้

27,000.00 27,000.00 20/2562 01/07/2562

76 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

โครงการ

กอ่สรา้งราง

น ้าระบายน ้า

คอนกรตีเสรมิ

เหล็กศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.

โพธิเ์กา้ตน้

90,800.00 89,800.00 19/2562 01/07/2562

77 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

เพือ่จา่ยเป็น

โครงการ

สนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิาร

สถานศกึษา

493,820.00 108,800.00 ศ.71 19/11/2561

35,030.00 ศ.838 13/09/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

78 การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ

 และ

วฒันธรรม

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยใน

โครงการ

สนับสนุนจัด

งานแผน่ดนิ

สมเด็จพระ

นารายณ์

มหาราช

40,000.00 28,000.00 ศ.251 04/02/2562

79 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการ

อบรมสมันา

และศกึษาดู

งานของ

เจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่และ

ผูน้ าทอ้งถิน่

300,000.00 147,000.00 น.173 20/08/2562

52,000.00 ป.774 21/08/2562

500.00 ป.790 19/08/2562

500.00 ป.791 19/08/2562

80 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการ

อบรมให ้

ความรู ้

เกีย่วกับ

กฎหมาย

เบือ้งตน้ เชน่

ไกลเ่กลีย่ขอ้

พพิาท

10,000.00 7,800.00 น.82 02/01/2562

1,700.00 ป.280 04/02/2562

500.00 ป.279 31/01/2562

81 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการ

ประชมุ

ประชาคม

ต าบล

24,000.00 12,000.00 น.133 28/05/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

82 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการ

ปรับปรงุ

อาคาร

ส านักงาน

500,000.00 499,000.00 ช.574 25/03/2562

83 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพ

การบรหิาร

จัดการศนูย์

ปฏบิัตกิาร

รว่มฯ

20,000.00 20,000.00 ป.154 20/12/2561

84 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการจัด

งานและ

นทิรรศการ

วนัทอ้งถิน่ไทย

15,000.00 3,900.00 น.101 15/03/2562

8,100.00 ป.376 11/03/2562

800.00 ป.375 15/03/2562

2,000.00 ป.377 13/03/2562

85 เสรมิสรา้ง

การเมอืง

และการ

บรหิาร

องคก์ารใหม้ี

ประสทิธภิาพ

โครงการ

ปรับปรงุหอ้ง

ท างาน

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

องคก์าร

บรหิารสว่น

ต าบลโพธิ์

เกา้ตน้

80,000.00 80,000.00 25/2562 30/08/2562

86 การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ

คลองสวยน ้า

ใส

10,000.00 500.00 ส.740 05/08/2562

5,500.00 น.171 07/08/2562



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

4,000.00 ส.756 07/08/2562

87 การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ

รณรงครั์กษา

ความสะอาด

และพัฒนา

สิง่แวดลอ้ม

10,000.00 6,000.00 น.145 17/06/2562

3,500.00 ส.595 27/06/2562

500.00 ส.597 26/06/2562

88 การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ

ชมุชน

ตน้แบบคัด

แยกขยะ

10,000.00 9,000.00 น.123 25/04/2562

500.00 ส.498 24/04/2562



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

100

60

60

45

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

100

90

5

90



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

90

90



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

45

60



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

70



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

60

60



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

30

90

45



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

90

50



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

60

60



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

45

100

90



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

30

30

7

1

1

5

5



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3

3

1

1

3

3

3

1

3

3

3

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

7

3

3

3

3

3

3

3

3



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3

3

3

1

3

3

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

3

5

1

3

3

3

3

3

5

3

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

1

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3

1

1

7

7



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

30

1

5

5

3

3

3

1

3

3

1

3

3

3

1

3



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

7

7

7

1

3



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3

3

1

3

3

3

1

3

5

3

3

2

3

3

5

3



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

3

5

7

7

1

3

3

3

1

3

3

300



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

16

5

28

30

1

1

1

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

1

30

3

16

28

5

30

1

1

1

15

30

1

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1

1

3

3

3

1

3

3

1



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

80

1

1

3

1

3

30

5

3



ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

5

1

3

3

1

3



ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ในสภาพความเป็นตจริงการจัดท าแผนพัฒนาให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น        
ปัญหาที่เกิดก็คือ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของชุมชน            

ข้อมูลแต่ละข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและแม่นย าในการเก็บมาเพ่ือรวบรวมในการวิเคราะห์การด าเนินงานใน
แต่ละด้านโดยเฉพาะปัญหา อุปสรรค ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
การส ารวจข้อมูลขององค์กรยังขาดประสิทธภาพ ขาดความเชี่ยวชาญ เมื่อได้ข้อมูลที่ผิดพลาดท าให้ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นปตามวัตถุประสงค์ ท าให้การใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพเชื่อถือ
ได้ ความทันสมัยของข้อมูล และ การขาดหายของข้อมูลจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการตอบสนองขององค์กร 

2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
เนื่องจากในปัจจุบันการขยายตัวของประชากร เมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าการจ าเป็นต้องมี 

งบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัว ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของงบปะมาณ  
ท าให้การแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของประชาชนเป็นไปอย่างมีข้อจ ากัด ประกอบกับ
สภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากเป็นความเดือดร้อนที่กะทันหันของผระชาชน งบประมาณจึ งเป็นส่วนส าคัญ   
ในการขับเคลื่อนการท างานและการแก้ไขปัญหาจึงมีความส าคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อน บางครั้งข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณจึงเป็นอุปสรรค  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเพื่อปกครองตนเอง สามารถตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานได้ตอบสนอง และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
เห็นได้ชัดคือ การที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมยังขาดความร่วมมืออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชาคมซึ่งปัญหาคือ ประชาชนขากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ปัญหาและความต้องการ        
ได้ตอบสนองตรงกับปัญหาและความต้องการ 
ข้อเสนอแนะและพิจารณาในการปรับปรุง 
 จากผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ พบว่าการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯมีปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอแนวทางการปรับปรุงและ          
พัฒนาแผนฯไว้ดังนี้ 
  
 
 



1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ลักษณ์ผู้ให้ข้อมูล ต้องทราบลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องทราบว่า
เป็นอย่างไร เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น 
  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และทราบเรื่องที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด ท าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ตรงกับที่
ต้องการและสามารถคัดกรองข้อมูลได้อย่างแม่นย ามากข้ึน 
  1.3 การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ ได้ รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล                 
เมื่อได้รับข้อมูลกลับมาแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ ต้องการหรือไม่            
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความบกพร่องหรือไม่ตรงประเด็น จะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะ 
 2. ข้อจ ากัดประมาณ 
  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่นแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงเป็นเป็นปัญหาหนึ่งที่ควร
ได้รับการแก้ไข ดังนั้นการแก้ปัญหางบประมาณจึงเน้นการประสานหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณในการแก้ไขความเดือนของประชาชน ตลอดจนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเองชน และอีกประการที่ส าคัญ คือการใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุ ด สิ่งเหล่านี้ป็นการ
แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของงบประมาณ แต่ สิ่งส าคัญ คือการได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาของ
องค์กรจึงยังมีความส าคัญ 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ

ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท้จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

 3.3 การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย 
เป็นต้น 

 3.4 ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณามีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการ   
ที ่มีฝ่ายประชาชนร่วมเปป็นกรรมการ เป็นต้น 

 3.5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด           
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การงลประชาชนมติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 


