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 ส่วนที่  1 
บทน า 

************* 
1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

  

 แผนพฒันาสามปี หมายความวา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

  แผนพฒันาสามปี   เป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling plan )  โดยตอ้งด าเนินการทบทวน 
และด าเนินการจดัท าทุกปี  มีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพฒันาภายใตย้ทุธศาสตร์และ
แนวทางการพฒันาท่ีน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดยอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาซ่ึงมี
หลายแนวทาง  และตอ้งด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  เพ่ือน าไปสู่วิสยัทศัน์  และเป็น
ขอ้มลูท่ีเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  เพ่ือจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซ่ึง
เป็นกระบวนการบริหารเพ่ือใหเ้กิดรูปธรรม 

ดงันั้น  โครงการ / กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพฒันาสามปี  จะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได ้
ในการปฏิบติั โดยค านึงถึงสถานะทางการคลงัของทอ้งถ่ิน  และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการ ทั้งน้ี
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริง  
  ลกัษณะส าคัญของแผนพฒันาสามปีโดยสรุป  

1. เป็นแผนท่ีสอดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตจงัหวดั  และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2. เป็นแผนท่ีแสดงแนวทางในการพฒันา  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ท่ีชดัเจน   
3. เป็นแผนพฒันาท่ีแสดงโครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาสามปี  
4. เป็นแผนพฒันาท่ีเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 

1.  เพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน และเป็นแนวทางในการพฒันาในระยะเวลาสามปีใหมี้
ความสอดคลอ้ง  และสามารถพฒันาไดต้ามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

2.  เพ่ือใหก้ารใชท้รัพยากรการบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อใหป้ระชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน  และการจดัท าโครงการพฒันาเป็นไป

ตามตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด 
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4. เพื่อใหก้ารเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  และขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจดัท าแผนพฒันาสามปี   

 คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ก าหนดแนวทางในการ
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  และแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  
ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมขอ้มลูมาวิเคราะห์แลว้
จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
 ขั้นตอนท่ี  3  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั / ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  โดย 

 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผน 
ขั้นตอนท่ี  4  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส่งแผนพฒันาสามปีใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ระดบัอ าเภอ 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาต าบลสามปี 
1. ท าใหผู้บ้ริหารมีจุดมุ่งหมาย  และแนวทางในการพฒันา 
2. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีเป็นไปอยา่งระบบ  ท าใหใ้ชท้รัพยากรของทอ้งถ่ินและ

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์าธารณะ
สูงสุด 

3. เป็นเคร่ืองมือในการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4. สามารถก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโพนทอง 

--------------------------------------- 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

1. สภาพทั่วไป 
ท่ีตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอ าเภอเมืองชยัภมิู ห่างจาก

อ าเภอไปทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 202 (ถนนสายชยัภมิู-บวัใหญ่ ) เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
ต าบลโพนทองมีเน้ือท่ีประมาณ  31  ตารางกิโลเมตร  หรือ  32,784 ไร่    

    2.  ภูมิประเทศ 

สภาพภมิูประเทศองคก์ารบริหารโพนทอง  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงพ้ืนท่ีทิศ 
เหนือมีลกัษณะเป็นภเูขาและท่ีราบสูง มีล  าหว้ยประทาวไหลผา่น ลกัษณะของดินทางทิศเหนือขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง โดยทัว่ไปมีลกัษณะดินปนทราย และเหมาะส าหรับไมผ้ลยนืตน้ ทางตอนใตข้อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีลกัษณะดินบางแห่งเป็นดินเหนียวอุม้น ้าไดดี้ และบางแห่งเป็นดินปน
ทราย 
3.  เขตการปกครอง   และจ านวนประชากร  
  ต าบลโพนทอง  เป็น 1 ใน 18 ต าบลในเขตปกครองอ าเภอเมืองชยัภมิู  มีการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  12  หมู่บา้น  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง    

หมู่ท่ี ช่ือบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ช่ือผู้น า 

ชาย หญิง รวม 

1 บา้นใหม่พฒันา 485 547 1,032 667 นายอดุลย ์ วงษชู์ 

2 บา้นโพนทอง 515 595 1,110 513 นายชยัวชัร  ไพศาลฤทธ์ิ 
3 บา้นนางเมง้ 487 521 1,008 400 นายณรงค ์ ตาปราบ 
4 บา้นหนองหญา้รังกา 525 586 1,111 455 นางอารยา  จนัปุ่ม 
5 บา้นสร้างแว ้ 82 88 170 62 นางหนูกนั บ ารุงเมือง 
6 บา้นซบัพระไวย ์ 259 257 516 206 นายสุพล  ทางชยัภมิู 
7 บา้นโนนม่วง 312 312 624 222 นางสาริกา   พิมาลยั 
8 บา้นซบัม่วง 125 124 249 92 นายไกรยทุธ  บ ารุงสุข 
9 บา้นหนองหญา้รังกา 460 499 959 383 นางพรรณี  รัตนวิจิตร 
10 บา้นหนองหญา้รังกา 405 358 763 326 นายสมบติั  ลองจ านงค ์
11 บา้นนางเมง้ 307 344 651 251 นายไพรวรรณ ธงภกัด์ิ 
12 บา้นโพนทอง 363 457 820 252 นายสาธิต   พงษถ์าวร 

รวม 4,325 4,688 9,013 3,829  
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       ประชากรทั้งส้ิน   9,013   คน  แยกเป็นชาย  4,325  คน    หญิง  4,688  คน  มีความหนาแน่นเฉล่ีย   290 คน / ตาราง
กิโลเมตร   (ขอ้มูล  ณ   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.  อาณาเขต   ต  าบลโพนทอง   มีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีการปกครองทอ้งถ่ิน   ดงัน้ี   
              ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบา้นเล่าและต าบลนาเสียว 
   ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลบุ่งคลา้ 
   ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลกดุตุม้และต าบลหว้ยบง 
   ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลบา้นเล่า  และเขตเทศบาลเมืองชยัภมิู 

 
 
 
 
 

จากส่ีแยกมา  700  ม. 

 อบต. โพนทอง 

ไปอ าเภอแกง้คร้อ 

   แผนที่พอสังเขป  อบต. โพนทอง 

    ต าบลห้วยบง 

    ต าบลนาเสียว 

   ต าบลกุดตุม้ 

   ต าบลโพนทอง 

  ต าบลบา้นเล่า 

ต าบลรอบเมือง 

N
 

  ส่ีแยกโรงตม้ 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  201 
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5.  สภาพทางเศรษฐกจิ  

5.1  อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลโพนทองประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นหลกัและมี
อาชีพรอง  คือ การท าไร่  คา้ขาย  รับราชการ  และอาชีพอ่ืนๆ   

5.2  หน่วยธุรกิจในเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
-  ป้ัมน ้ามนั                          3    แห่ง 
-  โรงสีขา้ว                                12   แห่ง 
-  สหกรณ์การเกษตรล าปะทาว         1    แห่ง 
-  ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค    1    แห่ง 
-  ส านกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต          1    แห่ง 
-  สถานีวิทยกุระจายเสียง F.M.ตชด. 1    แห่ง 

6.  สภาพสังคม 
  การศึกษา   โรงเรียนมีจ านวน  5  แห่ง  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภมิู  เขต 1 โดยเปิดสอน
ระดบัชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

-  โรงเรียนอนุบาล               1 แห่ง 
-  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็            3  แห่ง  
-  ค่ายลกูเสือภกัดีชุมพล       1  แห่ง 
- ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลโพนทอง   1  แห่ง 

7.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วดั/ส านกัสงฆ ์   จ  านวน  4 /4  แห่ง 

8.  สาธารณสุข 
-     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน  1  แห่ง 
- อตัราการมีและใชส้ว้มราดน ้าร้อยละ 100 
- จ านวนสมาชิก อสม.  จ  านวน  249 คน 
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ทุนทางสังคม แหล่งเรียนรู้ แหล่งประโยชน์ ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

ข้อมูล หมู่/จ านวน รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
อาย ุ60 ปีข้ึนไป 120 237 185 228 31 79 107 32 191 127 90 187 1,614 
เบาหวาน 10 46 46 58 6 6 17 9 14 9 9 19 249 
ความดนัโลหิตสูง 11 36 27 21 1 7 7 5 16 16 8 24 179 
เบาหวานและความ
ดนัโลหิตสูง 

4 13 19 18 2 3 6 4 7 4 10 10 106 

ไต    1  2       3 
ไตวาย   1          1 
หวัใจ   1  1    1    3 
มะเร็ง 1 2 1      1 1   6 
หอบหืด 1  2 1   1  1    6 
ภมิูแพ ้ 2 1 1 2 1  1 1  2  1 12 
อมัพาต 3 2 2 2  1 1   1 2 1 15 
คนพิการทั้งหมดอาย ุ 12 18 27 19 2 17 28 7 26 10 12 34 212 
ผูป่้วยอาย ุ60 ปีข้ึน
ไป 

11 53 5 8 1 13 13 4 27 6 7 10 158 

ป่วยอยูก่บับา้นไป
ไหนมาไหนไม่ได ้

9 50 3 7 1 13 12 4 23 5 4 6 137 

ผูป่้วยติดเตียง 2 3 2 1   1  4 1 3 4 21 
อสม. 23 42 29 29 7 9 21 10 24 19 17 19 249 
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9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  อปพร. ต าบล 12 หมู่บา้น จ านวน    221  คน 
10.  การบริการพืน้ฐาน 

 การคมนาคม  ต าบลโพนทองมีการคมนาคมทางบก  เสน้ทางคมนาคมระหวา่ง  
อ าเภอและจงัหวดั เป็นทางลาดยาง บนถนนชยัภมิู – บวัใหญ่  ตามทางหลวงหมายเลข  202 ท าใหก้ารติดต่อ
ระหวา่งอ าเภอเป็นไปอยา่งสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากต าบล หมู่บา้น      ส่วนใหญ่เป็นทางถนน
คอนกรีต  และลาดยาง  สามารถใชใ้นการติดต่อคมนาคมอยา่งสะดวก     
 การไฟฟ้า ในเขตอ าเภอองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น 
แต่ยงัไม่ครบทุกหลงัคาเรือน และยงัขาดไฟฟ้าโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทั้ง12 หมู่บา้น 
 แหล่งน ้าธรรมชาติ 

-  ล  าน า ล  าหว้ย    3  สาย  -  บึง หนองและอ่ืนๆ  4  แห่ง 
11. ศักยภาพในต าบล 

 ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
จ านวนบุคลากร  จ านวน     60      คน 
 -  พนกังานส่วนต าบล จ านวน   16     คน 

  -  ลูกจา้งประจ า  จ านวน    1     คน 
 -  พนกังานจา้ง  จ านวน   32     คน 
       -  พนกังานครู                   จ  านวน   11    คน 
ต าแหน่งในส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน   22     คน 
ต าแหน่งในส่วนการคลงั จ านวน      6       คน 
ต าแหน่งในส่วนโยธา จ านวน      7       คน 
ต าแหน่งส่วนการศึกษา จ านวน      21      คน 
 ระดบัการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา                             3      คน 
มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา             23    คน                                                                                                 
ปริญญาตรี                                 25    คน 
ปริญญาโท                                  5    คน 
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 รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง(ประจ างบประมาณ 2559 ) 
หมวดภาษีอากร                                                342,000  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                 292,100      บาท                
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                                           250,000     บาท 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็                                                    51,000     บาท   
หมวดภาษีจดัสรร                                                       17,840,500  บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                                               12,000       บาท       

 
ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่  ที่เอือ้ต่อการพฒันาต าบล   

มีพ้ืนท่ีและหนองใหญ่ซ่ึงเป็นหนองน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเหมาะส าหรับในการพฒันาปรับปรุงให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีเน้ือท่ีประมาณ 155 ไร่เศษ หากไดรั้บการปรับปรุงขุดลอกสามารถใช้เป็นสถานท่ี
พกัผ่อน หย่อนใจ และเป็นศูนยก์ลางในการจดังานประเพณีและวฒันธรรมพ้ืนบา้นอนัดีงามของต าบล เช่น 
ประเพณีสงกรานต ์ลอยกระทงและบุญบั้งไฟ   ดา้นภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  งานจกัสาน  ส่ิงทอ  การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  เป็นตน้   
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

  ผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา  ภายใตก้ารบริหารตามแผนพฒันา  โดยการน าแผนพฒันาไปปฏิบติั
เชิงปริมาณเป็นไปตามแผนร้อยละ  80  เน่ืองจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพฒันาต าบลประจ าปีเป็น
จ านวนมาก  และมีรายไดท้ั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง  ส่วนราชการอ่ืนจดัเก็บให้  และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลมีจ ากดั  ไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพฒันาท าให้ประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพไม่
สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  แต่ส่วนหน่ึงกส็ามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหป้ระชาชนไดพ้อสมควร  ดงัน้ี 

1. การด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บา้น 
- ด าเนินการติดตั้ง  ซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บา้น 

2. การด าเนินงานดา้นแหล่งน ้า 
- ด าเนินการขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ 
- ด าเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภมิูภาค  ประปาหมู่บา้น 

3. การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 
- สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
- ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- ใหค้  าแนะน ากลุ่มอาชีพเม่ือมีปัญหา 

4. การด าเนินงานดา้นสงัคมและคุณภาพชีวิต 
- จดัแข่งขนักีฬาต่อตา้นยาเสพติด 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จดัประชุมประชาคม  หมู่บา้น / ต าบล 
- ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมภายในต าบล 
- ใหก้ารสนบัสนุนเบ้ียยงัชีพส าหรับผูพิ้การ  ผูสู้งอาย ุ ผูด้อ้ยโอกาส  ผูติ้ดเช้ือเอดส์ 
- ช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณะภยัต่างๆ 

5. การด าเนินงานดา้นสาธารณสุข 
- ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของส่วนราชการต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพใหร้าษฎรไดรั้บทราบ 
- ร่วมกบัสถานีอนามยัด าเนินการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก , โรคพิษสุนขับา้  โดยจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์

ให ้
- ร่วมกิจกรรมกบัสถานีอนามยัและกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลโพนทอง  

6. การด าเนินงานดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
- ใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
- ใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์การศึกษากบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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- ใหก้ารสนบัสนุนเงินอาหารกลางวนั  และจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัโรงเรียนในพ้ืนท่ีและศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ 

- ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม  เช่น  งานวนัเขา้พรรษา  งานวนัพอ่  งานวนั
สงกรานต ์ฯลฯ  

7. การด าเนินงานดา้นการเมืองและการบริหาร 
- พฒันาบุคลากรทั้งพนกังานส่วนต าบล  ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยเขา้รับ

การ  ฝึกอบรมตามโครงการและหลกัสูตรของส่วนราชการ  หน่วยงาน  เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ความสามารถ  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม 

- ประชุมคณะผูบ้ริหาร  และพนกังานต าบลอยา่งต่อเน่ือง 
- จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

8. การด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมปลกูป่า 
- ดูแลรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติ 

 จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
  1.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ในแผนพฒันาต าบลปีท่ีผา่นมา
ไดจ้ดัท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจ้  านวนมาก  ครอบคลุมงานทุกดา้นโดย  จดัล  าดบัความส าคญัเร่งด่วนและ
ค านึงถึงรายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บ ท าใหใ้นเชิงปริมาณการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัจึงสามารถด าเนินการ
ไดร้้อยละ 80 
  2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดด้  าเนินการตามโครงการและกิจกรรม  ในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่
ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
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ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

4.1  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา 
 วิสัยทัศน์ 
 4.1  วิสัยทัศน์ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
                                “ ต าบลสุขภาวะ  โปร่งใสการพฒันา 
                                ล า้ค่าเกษตรอนิทรีย์   สู่วิถีวัฒนธรรม 
                             ผู้น าการมีส่วนร่วม   เป็นเลศิทางการศึกษา  
                           น าพาเศรษฐกจิพอเพยีง  แหล่งเรียนรู้สู่สากล  
                                อตัลกัษณ์  ของต าบล 
                                       “   ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ    
                             ผกัปลอดสารพษิ   สุดยอดข้าวหอมมะล ิ
                                มีดีข้าวกล้องงอก   วัดพระบาทภูแฝด 
                                        แหล่งดูนกหนองใหญ่ ” 
                               ต าแหน่งต าบลโพนทอง 
                          “ ข้าวหอมมะล ิ ผกัปลอดสารพิษ 
                       มะม่วงแช่อิม่   สะดิง้จิง้หรีด  ไข่ไก่ใหญ่ 
                       ผ้าไหมทอมือ  แหล่งเลือ่งลอืฝีมือช่าง ”          
 4.2   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี   ดังนี ้  
 1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน   
  1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร 
  1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  
                           1.4  แนวทาง การพฒันาระบบชลประทาน  และแหล่งน ้า 
 2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  2.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์
  2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตร 
  2.3  แนวทางการพฒันาองคค์วามรู้  นวตักรรม  และเทคโนโลยี 
  2.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดบัฐานราก  และสนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ         
  2.5  แนวทางการลดปัญหาความยากจน 
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 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   
  3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร 
  3.2  แนวทางการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ  มาตรฐานการท างาน  สร้างทศันคติและค่านิยมในดา้นความ
ซ่ือสตัย ์ สุจริตในการท างาน  
  3.3  แนวทางการพฒันาขอ้บญัญติั  แผนพฒันา  และระบบการควบคุมภายใน  ใหเ้อ้ือต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินในทุกดา้น  
  3.4  แนวทางการพฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาค 
 4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม   
  4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 
  4.2  แนวทางการพฒันาสร้างแล่งบริการองคค์วามรู้และส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
  4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วฒันธรรม 
  4.4  แนวทางการพฒันาฟ้ืนฟแูละส่งเสริมสนบัสนุนการละเล่นดนตรี  และกีฬาพ้ืนบา้น 
  4.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  
 5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภมิูคุม้กนัทางสงัคมแก่เยาวชนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม 
              5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม็แขง็ใหส้ถาบนัครอบครัวและชุมชนใหป้ลอดยาเสพติด  และ
อบายมุข 
  5.3  แนวทางการพฒันาสร้างจิตส านึกสาธารณะใหชุ้มชนในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
  5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน 
  5.6  แนวทางการพฒันาเสริมสร้างสุขภาวะ  และการออกก าลงักาย 
 6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
  6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ 
  6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความอุดมสมบรูณ์ของป่า 
  6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
  6.4  แนวทางการพฒันาชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  6.5  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าประสงค์ 
การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดัชัยภูมิ พ.ศ. 2559-2563 

 

 
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
พนัธกจิ  
1. พฒันาการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศาสนา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  
2. พฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พฒันาและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
4. พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
5. ส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและแกไ้ข ปัญหามลภาวะ การก าจดัขยะมลูฝอย 
6. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจดัการแหล่งน ้าใหไ้ดม้าตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
7. ส่งเสริมการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมา ใชใ้นการพฒันา
องคก์ร  
8. ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
1. จดัการศึกษาและส่งเสริมการจดัการศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั มุ่งสู่อาเซียน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  
3. สร้างรายได ้และพฒันาส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  
4. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์เพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร 
5. พฒันาและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
6. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและชุมชน  
7. ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ  
8. พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหมี้คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
9. ส่งเสริมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นเมืองปลอดมลภาวะ 
10. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารจดัการแหล่งน ้าใหไ้ดม้าตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
11. ส่งเสริม ใหค้วามรู้ เพ่ือเป็นแหล่งก าเนิดพลงังานทดแทน 
12. เป็นองคก์รท่ีมีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ภายใตก้ารบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
13. พฒันาสงัคมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
14. สนบัสนุนการบริการสาธารณสุขใหมี้มาตรฐานและครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พนัธกจิ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาใน
ภาพรวม ดังนี ้
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูยก์ลางทางการตลาดและการเช่ือมโยง สู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบมีส่วนร่วมและยัง่ยืน เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  5 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

        

1.1  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

283 160,859,606 283 160,109,606 281 159,659,606 847 480,628,818 

1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นการเกษตร 

65 277,050,000 65 277,050,000 65 277,050,000 195 831,150,000 

1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ  

31 8,695,000 31 8,695,000 31 8,695,000 93 26,085,000 

1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทาน
และแหล่งน ้า  

83 58,708,000 83 58,708,000 83 58,708,000 249 176,124,000 

1.5  แนวทางการพฒันาสนบัสนุน
เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรกล  

- - - - - - - - 

รวม 462 505,312,606 462 504,562,606 460 504,112,606 1,384 1,513,987,818 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

        

2.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมระบบ
เกษตรอินทรีย ์

11 890,000 11 890,000 11 890,000 33 2,670,000 

2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมการผลิต 
แปรรูปสินคา้เกษตรและการตลาด 

57 13,419,400 57 13,419,400 57 13,419,400 171 40,258,200 

2.3  แนวทางการพฒันาองคค์วามรู้ 
นวตักรรม และเทคโนโลย ี

8 690,000 8 690,000 8 690,000 24 2,070,000 

2.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนระดบัฐานราก และสนบัสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพ 

5 660,000 5 660,000 5 660,000 15 1,980,000 

2.5  แนวทางการลดปัญหาความยากจน  10 1,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 30 3,030,000 
รวม 91 16,669,400 91 16,669,400 91 16,669,400 273 50,008,200 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

        

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและ
วฒันธรรมการท างานของบุคลากร 

131 42,816,269 131 42,816,269 131 42,816,269 393 128,448,807 

3.2  แนวทางการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ  
มาตรฐานการท างานสร้างทศันคติและ
ค่านิยมในดา้นความซ่ือสตัย ์สุจริตในการ
ท างาน 

4 90,000 4 90,000 4 90,000 12 270,000 

3.3  แนวทางการพฒันาขอ้บญัญติั  
แผนพฒันา  ระบบการควบคุมภายใน และ
การจดัท าแผนท่ีภาษี 

3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,000 

3.4  แนวทางการพฒันาการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

35 4,508,400 35 4,508,400 35 4,508,400 105 13,525,200 

รวม 173 47,534,669 173 47,534,669 173 47,534,669 519 142,604,007 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

        

4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน 

85 24,772,350 85 24,772,350 85 24,772,350 255 74,317,050 

4.2  แนวทางการพฒันาสร้างแหล่งบริการ
องคค์วามรู้และส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

6 528,000 6 528,000 6 528,000 18 1,584,000 

4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสาน
การศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วฒันธรรม 

20 1,305,000 18 1,055,000 18 1,055,000 56 3,415,000 

4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันา
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี  และ

กีฬาพ้ืนบา้น 

20 4,339,000 16 2,539,000 14 1,439,000 50 8,317,000 

รวม 131 30,944,350 125 28,894,350 123 27,794,350 379 87,633,050 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต
สังคม  และสาธารณสุข 

        

5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภมิูคุม้กนัทาง
สงัคมแก่เยาวชนในสงัคมใหมี้คุณธรรม  
จริยธรรม 

6 280,000 7 780,000 6 280,000 19 1,340,000 

5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม้แขง็
ใหส้ถาบนัครอบครัวและชุมชนใหป้ลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

11 480,000 11 480,000 11 480,000 33 1,440,000 

5.3  แนวทางการพฒันาสร้างจิตส านึก
สาธารณะใหชุ้มชนในการปฏิบติัตาม
กฎหมาย 

3 380,000 3 380,000 3 380,000 9 1,140,000 

5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  

41 4,615,331 41 4,615,331 41 4,615,331 123 13,845,993 

5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการ
ชุมชน 

44 13,419,000 44 13,419,000 44 13,419,000 132 40,257,000 

5.6  แนวทางการพฒันาเสริมสร้างสุขภาวะ 
และการออกก าลงักาย  

- - - - - - - - 

รวม 105 19,174,331 106 19,674,331 105 19,174,331 316 58,022,993 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม  3  ปี   

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว  

        

6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและควบคุมลพิษ 

19 5,890,000 19 5,890,000 19 5,890,000 57 17,670,000 

6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความ
อุดมสมบรูณ์ของป่า 

12 1,350,000 12 1,350,000 12 1,350,000 36 4,050,000 

6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

9 17,220,000 8 16,720,000 8 16,720,000 25 50,660,000 

6.4  แนวทางการพฒันาชุมชนใหมี้ส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาและจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - - - - - - - 

6.5  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  - - - - - - - - 
รวม 40 24,460,000 39 23,960,000 39 23,960,000 118 72,380,000 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที ่ 6 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 

 
   การน าแผนไปสู่การปฏิบติั  การติดตามและการประเมินผลแผนพฒันาสามปี  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
จะต้องด าเนินการต่อเน่ืองจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปีกล่าวคือเม่ือผูบ้ริหาร
ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  และไดจ้ดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้  หน่วยงานเป็นผูน้  าแผนพฒันา
สามปีไปสู่การปฏิบติั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
             ความหมาย 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการน าโครงการ / กิจกรรม  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปีไป
ด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  โดยตอ้งก าหนดองคก์รท่ีรับผิดชอบ  และวิธีการด าเนินการ 
 การติดตาม  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงาน / โครงการตาม
แผนพฒันาสามปีวา่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน / กิจกรรม  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน / โครงการหรือไม่  มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่  และอยูใ่นระยะเวลา  งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ 

 การประเมินผล  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบแผนงาน / โครงการ  ท่ีน าไปปฏิบติับรรลุวตัถุประสงค์
หรือไม่ 

6.1  องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมนิผล 
 องคก์รบริหารส่วนต าบลโพนทองไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
พ.ศ. 2548  เพื่อเป็นองคก์รรับผิดชอบในการติดตาม  และประเมินผล   
 โดยใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มีอ  านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ  โดยทัว่กนั
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 



 

 

 
6.2 ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทองไดก้ าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 
1. การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  องคก์รหลกัคือคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลซ่ึงอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบติังาน 
2. ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามแบบติดตามและประเมินผล  

จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท าและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่
ภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนดและผลของการด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 

6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการแต่ละโครงการ  จะมีการติดตามและประเมินผลอยา่ง
นอ้ย  โครงการละ 1 คร้ัง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  แลว้
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพ่ือให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั  อยา่งนอ้ยปีละ  1  
คร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคม  ของทุกปี   

 


