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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 และขอ 13 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  มีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ .ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน าท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชย กรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ  และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผน พัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุ ผลท่ีมีการวางแผนมี
ความสําคัญ 5 ประการคือ 

 1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
 2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
 3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
 4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน  
 5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  

 

 ดังนั้น การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบั ติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคก รบรรลุผลท่ีปรารถนา  จากท่ีกลาวมาขางตน  แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได   
ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  แกไข ขยายขอบเขต  
หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา  
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน  หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ี
ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกัน
ขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  (cost-effective) ดําเนินงาน
ดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ี
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ  นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ
ความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ี
จะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน  
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช
วิธีติดตามท่ีกอใหเกิด ประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ  “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปน
สําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ี
จะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไป
แลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยัง
เปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback) ท่ีสามารถนําไป ใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใ ชขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวม 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต อ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร างระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีได
จัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจ จะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนก ารวางแผน  ซ่ึง
ประกอบไปดวย แผนพัฒนาทองถ่ิน  

 จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอ งสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 
และ ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดต ามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ (1) กําหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินตอผูบริหาร ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริ หาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ทอง ถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการ บริหารสวนตําบล บัวใหญ 
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การประเมินประสิทธิภ าพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมิ นท้ัง
แผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนว ทางท่ีถูก
กําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินก ารบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอความตองการของประชาชน
หรือผู ท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต เปน
เครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถู กตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร   
เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพั ฒนา แผนพั ฒนาทองถ่ิน  วาเป นไปตามความตอง การของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือไม นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการต ามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดํา เนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและส ภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินห รือไม การติดตามและประเมินผลเป นการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมิ นปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใช โครงการ (input) การติดตามและประ เมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากก ารติดตามและประ เมินผลก็คือจะชวยทําใหผู บริหารทองถ่ินนําไป เปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา ทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเป นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรื อไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกร ณีท่ีเห็นวาไมเกิด
ความคุมคาต อประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของค ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหน วยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีสําคัญท่ีสุ ดคือผู รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผน พัฒนา ทองถ่ิน  และการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจา ยประจําป งบประมารรายจายเพ่ิมเติม การจายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยาง ไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็ คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณนี้เป นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาด ไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนท องถ่ิน เป นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให
หัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณก ารรายรับ ประมาณการร ายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือ ใชประกอบการคํานวณ เพ่ือขอ ตั้งงบประมาณเสนอตอ
เจาหนาท่ีงบประมาณ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

 ระเบียบกระทร วงมหาดไทย  วาดว ยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ .ศ. 2559    
ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรั บเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑ ดังนี้ 

 1) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุน ตาม
กฎหมาย และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผู ใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการ
ท่ีจะใหเงินอุดหนุน 

 3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเป นภารกิจหลักตามแผนพั ฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

 4) องคกรปกครอง สวนทองถ่ินเห็ นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนา ทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมา ณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิม เติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

 ระเบียบกระทรวงมห าไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรป กครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใ ชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา ป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให บรรลุวัตถุประสงคตา มโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

 กลาวอีกนัยหนึ่ง  ความสําคัญของการติ ดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพั ฒนาไดอยางเป นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทรา บถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา   
โครงการกิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจขอ งประชาชน
และนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและ
เม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมี ความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานตางๆ 
ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุด แข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต องเรงรีบดําเนินการและ
จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ั นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย สิ่งท่ีเปนปญหาและ
อุปสรรคลงไป เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน ตั้งรับใหหม้ันเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท ายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ื อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือให เกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตาม
และประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาท องถ่ินอยางเข มแข็งและมีความยั่ง ยืน เปนไปตามเปาประสงค
ท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 4) เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
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 5) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
 6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 7) เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
 8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
 9) เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ข้ันตอนท่ี 1  
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 ขอ 11 ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย  
1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ 11 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

 

 ข้ันตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการใ นการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขอ งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   
 

 ข้ันตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติด ตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนิ นการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 
2548 ขอ 29 (2)   
 

   ข้ันตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาข ององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 (3) 
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 ข้ันตอนท่ี 5    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติ ดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติ ดตามและประเ มินผลแผนพั ฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว  และตองปด
ประกาศ และตองปดประกาศเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 (5) 
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

       ประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 

 
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ  ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้  

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

 - คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการ จึงไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 5.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ
และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนด เอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และเปน

หวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(2) ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตร ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย นโย บายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช .) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรแล ะแหลงน้ํา ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  

(3) ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนใน หมูบาน สามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิ ดข้ึนไดใน หมูบาน  และสามารถดําเนินก ารไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(4) ความกาวหนา (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยพิจารณา 
 4.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะด วก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรื อน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลง
น้ําในการเกษตรพอเพียง 
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4.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสไดรับ

การดูแลอยางท่ัวถึง กลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเป นอยูดีข้ึน  
มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

4.3 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรั บความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนนั อบายมุข การทะเลาะวิวาท       
4.4 ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิม
มากข้ึน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

4.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย สภาพแว ดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปน

พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีข้ึน     
4.6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ

สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต  คานิยมท่ี
ดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวา สามารถดําเนินการไดบ รรลุวัตถุประสงค หรือไม มี

ผลกระทบเกิดข้ึน หรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ หรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
หมูบานไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุ มคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของ หมูบาน ปญหาของ ประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในหมูบานหรือไม   
(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงสงผล
ไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอหมูบาน ชุมชน สังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับหมูบานในเขตองคกรปกครองสวน  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคร าะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายนอกและภายใน ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอ มภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโล ยี การเมือง กฎหมาย สังคม  สิ่งแ วดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบู รณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนท องถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไ ดหลายแนวท าง  
เชน การวิเคราะหหวงโซแหง คุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

 5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 5.4 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองส วนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปน ไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว
หรือไม 

 5.5  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 5.7  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
 5.8  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีการใ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงต องกําหนดวิธีการติดตามและ
ประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

 6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีใ นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองคกระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ี ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี 3 ขางตน) 
  (3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิ น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ทําการติดตามและประเมินผลเปนรายหกเดือนได ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

(4) เครื่องมือ อันไดแก   
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมิน ผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒ นาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ัง ขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผล ของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการป ฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

(5) กรรมวิธี อันไดแก  
 เปนเปนวิธีการติดตามและประ เมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธ ศาสตร ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดํา เนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจาย การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประม าณ เอกสารการดําเนินโค รงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือ
ตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis) 
  6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนิ นการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา

วิเคราะห  เปรียบเที ยบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกร  สอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒน าทองถ่ิน แผนการดําเนินงาน 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย ทะเบียนทรัพย สิน เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ และสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิ นการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือ
ท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้   

 7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท  0810.2/ ว 

0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3) ขอมูลในระบบ e-plan 
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 7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
 เครื่องมือท่ีใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรว ม โดยไดมีการ

ประเมินความพึ งพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ องคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
              ตําบลในภาพรวม 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
              ตําบลในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ 
              บริหารสวนตําบล (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนด ใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจม อบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 1) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
 2) ทําใหเห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตอง ดําเนินการใหแล วเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนง านมีความเหมาะสมตอ
การนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบาง เพ่ือให เหมาะสม กับสภาพแวดลอม
ตางๆ ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบ อยางไรบาง อาทิ เชน การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางส วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
การนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

 4) ทําใหทราบ ถึงขอบกพรองของ มาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยู  ขอบกพร องดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนํามาปร ะมวลผล และ หาแนวทางแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบั ติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

 5) ทําใหทราบถึงข้ันตอนท่ีทําใหเกิดปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้น เกิดจากสาเหตุ
อะไร เม่ือทราบ ขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํา งานของ
แผนงานใหมีความชัดเจน เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

 6) ทําใหทร าบถึงจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ของแผนงานมี อะไรบาง 
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไร  สามารถ แกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแล ว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 7) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขป ญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร บาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 
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 8) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบั ติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอ บคลุมยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีป ญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขป ญหาของ
สังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขง ขันกัน การ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโคร งการใดมีประสิท ธิภาพในการแกไขป ญหาของสาธารณชน  สมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
 
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

1. นายบุญสวย  อยูบุรี  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญจันทร สมบัติไทย กรรมการ    
3. นายบุญเรือง  คอกสี  กรรมการ 
4. นายพรชัย  ทองคํา  กรรมการ 
5. นายพิชิต  โทนหงษา กรรมการ 
6. นายณรงค  แสงภักดี กรรมการ 
7. นายภราดร  แสงกลา  กรรมการ 
8. นายเสวียน  หม่ันกิจ  กรรมการ 
9. นายทิพย  หงสทอง  กรรมการ 
10. นายไหว  ไทรโสดา กรรมการ 
11. นายชินกฤต  นรมาตร  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

********************************** 
 
 



สวนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตาม

แผนวา มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
ประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ แหงชาติ 
(คสช .) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทอง ถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  
รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนยุทธศาสตร 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค มแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกา ศใช แตไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 เอาไวแลว ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี  ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ  ท้ังเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน  เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึง
จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
 3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 4) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประช าธิปไตยแบบมี

สวนรวมของประชาชน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครอง ตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุงเพ่ิ มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  
ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายท่ี 1  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
  นโยบายท่ี 2  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
  นโยบายท่ี 3  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี 5  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

 นโยบายท่ี 6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี 7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

 นโยบายท่ี 8  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 
3. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

 ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  2556 และเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณป 2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึงเดิม
ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก  56 แนวทางการดําเนินการ  รวมท้ังไดมีการบูรณาการ  รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิ งปฏิบัติการการเขาสูประชา  
อาเซียน ป 2558 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555  ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ  ทําเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบดวย  8 ยุทธศาสตร  โดย
หลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสต รประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็น
หลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557 
โดยมี รายละเอียด ดังนี้   
 

 วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 

 วัตถุประสงค  
1) รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
2) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
3) ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 
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 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
1) การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
2) การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
3) การลดรายจาย     
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 

 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green Growth) ประกอบดวย  5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
 
4. คานิยมหลักของคนไทย   

 คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีท้ังหมด 12 ประการ ดังนี้ 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
 2) ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
 3) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
 4) ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
 7) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
 9) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

 11) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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5. นโยบายของรัฐบาล   
 5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึน  เพ่ือ

เปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลั งของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน  ประสานพลัง
การสรางชาติ ท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร  ประชารัฐ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา  ประชารัฐ  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี สวนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือขาย  โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมี
ใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวย
ไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

 5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย 11 ดาน ดังนี้ 

1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2) การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและสงเสริ มการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรม าภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 5.3 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
1) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต  ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1.1) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน  การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

1.2) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ีท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
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1.3) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี  รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

1.4) ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด  (ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ) ท้ังนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม  พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ  อยางเปนระบบ  ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยา
เสพติด  ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการ
ปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

2) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง  จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน  รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

2.1) ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ  ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีเกิดหรือ
นาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระทําผิด 

2.2) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง 
2.3) กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดท่ี

ปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆ  เพราะรับ
ผลประโยชน 

2.4) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละหนวยงานพรอม
ท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

2.5) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง 5 ป 
2.6) จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตาม

อํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒ นาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร ) ระยะ 4 ป พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน ) ไดจักทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนร วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมท้ัง 4 
จังหวัด ทุกข้ันตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวั ด การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ 
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  จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนลาง 1 จึงได
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ  

 1) เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
 3) เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
 4) เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ยุทธศาสตร : ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้     
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green Growth) ประกอบดวย 5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560)  
  วิสัยทัศน  “โคราช  เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 

 

  เปาประสงครวม 
1) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

มุงสูเมืองท่ีนาอยู 
2) พัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 
3) พัฒนาระบบโครงข ายคมนาคมขนสง พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
4) พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก   
5) เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเท่ียวสีเขียว 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
หวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและ
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 : สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 8.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 

1) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือป 
2538 เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 

2) พัฒนาขุดลอก คู คลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภครวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

1) สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2) พัฒนาและ เตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษ า นักเรียน ) ใหเปนผูมี

คุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
4) สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

สงเสริมใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนใน
ทุกดาน 

5) สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 

1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืช และเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

2) ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ังภาครัฐและเอกชน 

3) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) สงเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสิน คาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ นํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน  สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

5) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

6) สงเสริมประชาชนในทองถ่ิ นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือ
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 8.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
1) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือ

เปนผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
2) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
3) สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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4) สงเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภา พตามความสามารถของแรงงานทองถ่ิน  เพ่ือเตรียม
ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน  

5) ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกัน
และใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนวยยาเสพติดในทุกระดับ 

6) ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

7) สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมท้ัง
จัดสรางหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผูมีคณูปการและสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัด
นครราชสีมา  

 8.5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน(อสม.) 
2) สงเสริมและสนับสนุนใหก ารรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมูบานและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและ มาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ท่ัวถึงแ ละทันเหตุการณ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

3) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรง โดย
ใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปองกันโรค การใชยาอยางถูกตองการรับประ ทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

 8.6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

2) กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 3) ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 4) ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
5) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
 8.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแ ละประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช เพ่ือการอนุรักษ สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

2) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ีย วเดิ ม สรางแหลงทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

3) สนับสนุนและสงเสริมความสามารถข องผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว และสรางเครือขาย  
เพ่ือพั ฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
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4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ตั้งแต 
ระดับหมูบานจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกี ฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 8.8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจ หนาท่ี ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ รวมถึงการสรางค วามสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองทองถ่ินในประชาคมอาเซียน และของประเทศ
ตางๆ ในโลก 

2) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหา รงานภายในองคกร  เพ่ือใหบริการกับประชาชนให
สะดวก รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน ผูรับบริการเปนสําคัญ 

3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

4) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวย งานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในเทศบาล 

5) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

6) เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 8.9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ 

2) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี
เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย 

3) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวง จรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ เพ่ือสราง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

4) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 

  8.10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
2) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน  ใน

การรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   
3)  สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรว มมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 
 
9. แผนชุมชน  
  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810 .2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจั ดทําและประสานแผนพัฒ นาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
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สูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม สนับสนุน ใหทุกหมูบาน 
ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุม ชน สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต
กระบวนการวางแผน พัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังห วัด เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ี
เกิดข้ึนจากคนในชุมชนใน แตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย  ดาน
อนุรักษวัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีอยู 3 แบบ ดังนี้ 
  1) แผนทําเอง   
  2) แผนขอความรวมมือ   

 3) แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเ องได

พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลใหเสนอปญหา ความตองการไป
ยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาข ององคการบริ หาร
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย 50% ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีก าร
ปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง โครงการกิจกรรม ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดาน ดังนี้   

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน รางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา หวย หนอง คลอง บึง  
 2) ดานบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เชน การสื่อสารประชาสัมพันธ การพัฒนาเทคโนโลยี การ

พัฒนาบุคลากร การจัดโครงสรางองคกร ใหมีประสิทธิภาพในการบริการดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 3) ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร อาชีพตางๆ   
 4) ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ปญหายาเสพติด 
 5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาฝุนละออง    
 7) ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมการทองเท่ียว  และ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหสามารถใชประโยชนดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
 8)  ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม 
 9) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน ติดตั้งกลองวงจรปด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การจัดฝกอบรม อปพร. 
 
10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุด ท่ี มท 0810 .2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนั งสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนท่ีสุด ท่ี นม 0023.34/ว 0832 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การสํารวจขอมูล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเ พียง (ดานการเกษต รและแหลงน้ํา ) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะด านการเกษตรและแหลงน้ํา โดยให
ความสําคัญกับขอมูล ดานการ เกษตร เชน ประเภทพืชท่ีปลูก ตนทุน /หนวย ผลผลิต /หนวย ราคาขาย /หนวย    
เปนตน ขอมูลดานแหล งน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษ ยสรางข้ึน เปนตน โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  
โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับชุมชนเก่ี ยวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงตองประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือ องคการบริหารสวนตําบล จะไดนําบรรจุใน
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แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  
ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา ) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ั ง
ขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลใหครบใน
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้ 
  สวนท่ี 1 : ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
  สวนท่ี 2 : ขอมูลดานการเกษตร 
  สวนท่ี 3 : ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
  สวนท่ี 4 : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  สวนท่ี 5 : ความตองการในการทําเกษตร และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(1) ดานเกษตร 
(2) ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค 
(3) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 
1. แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  1) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (vision) 

“สิ่งแวดลอมท่ีดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 

 2) พันธกิจการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (Mission) 
(1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนละ 
เศรษฐกิจ 
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล 
(3) การปองกันและระงับโรคติดตอในพ้ืนท่ี 
(4) การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยท่ีเกิดข้ึน 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(8) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 3) จุดมุงหมายในการพัฒนา/เปาสงคขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  1. การพัฒนาและบริการดานคุณภาพพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและเสมอภาค      

2. สงเสริมศักยภาพของประชาชนใหมีทักษะ ความรู มีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม 
4. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน 
5. การรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  
6. สนับสนุนใหผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ ไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานจากภาครัฐ 

อยางเทาเทียม 
7. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา หางไกลจากโรคภัยตางๆ 
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 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 : ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

  5. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 นายองคการบริห ารสวนตําบลบัวใหญ ไดแถลงนโยบายตอ สภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยมี

สาระสําคัญท่ีจะยึดถือ เปนแนวทางปฏิ บัติเพ่ือให สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3) ดานการพัฒนาสังคม 
4) ดานการพัฒนาการศึกษา 
5) ดานการพัฒนาการเกษตร 
6) ดานการสาธารณสุข 
7) ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9) ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



สวนที่ 3  
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อ
สําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบร วมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหา
คาและผล ของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแ บบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผล โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบตางๆ ท่ี
สอดคลองกับบริบทข องทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
 
1. ลักษณะของแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 
  เปนเครื่องมือ ท่ีใช วัดผลการปฏิบัติงานหรือปร ะเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมิ นผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนประสิท ธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒ นากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ/แผนงาน ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบั ติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  
ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวม
ของผูมีส วนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้  เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  
ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้ก ารปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในบางแผนงาน
อาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินก ารท่ี
เกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพ่ือให
ทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน    
 
2. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

 2.1 ทําใหทราบได วาสิ่งท่ีได ดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จ หรือไม  
สําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

 2.2 สามารถคาดการณ ลวงหนาไดวา อะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรม
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ทันตอเหตุการณ  หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดท่ีได จะเปนประโยชน ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให การปฏิบัติงานตอไป ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 2.3 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
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 2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ ทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวน ราชการตางๆ  โดยคาดหวังวาจะเปน เครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  
 
3. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

 3.1 เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

 
4. ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  

 4.1 กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
 4.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 
 4.3 ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ 
 4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 

 4.1 การกําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 
  (1) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

 ตัวบงชี้ท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (5 คะแนน)    

 (2) การนําแผนไปปฏิบัติ 
 ตัวบงชี้ท่ี 3 : การดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 ตัวบงชี้ท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 

 

 4.2  กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน 20 คะแนน    = ดีมาก 
 คะแนน 15 ข้ึนไป  = พอใช 
 ต่ํากวา 10     = ตองปรับปรุง 

 
 ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 เกณฑตัวช้ีวัด :  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ข้ันตอน)   ได 5 คะแนน 
- มีการดําเนินการ  8 - 9 ข้ันตอน    ได 4 คะแนน 
- มีการดําเนินการ  6 - 7 ข้ันตอน   ได 3 คะแนน 
- มีการดําเนินการไมถึง 6 ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  5  . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 
1 กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 

2 มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ 60 ของสัดสวน  

3 มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ นในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน    
พันธกิจ จุดมุงหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  

8 มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

10 ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนา ภายในวันท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

มีการดําเนินการครบ  10  ข้ันตอน   
 

ตัวบงช้ีท่ี 2 :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 
 เกณฑตัวช้ีวัด :  มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ประเด็นการพิจารณา       100 คะแนน    ได 5 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  90 - 99 คะแนน  ได 4 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  80 - 89 คะแนน  ได 3 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา 80 คะแนน  ไมไดคะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  4  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

การติดตามและประเมินผล โครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ 

98 คะแนน 4 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและแผนงาน  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 5 
   5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณได 
        ถูกตอง  

5 5 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป  
         (4 ป)  

3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ   5 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  3 3 
   5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา 
          จะไดรับ 

5 5 

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  4 4 
   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   5 5 
   5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
 

 ตัวบงช้ีท่ี 3         :  การดําเนินโครงการ  
 เกณฑการประเมิน    :  การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ดําเนินการไดมากกวารอยละ 50  ได 5 คะแนน 
- ดําเนินการไดมากกวารอยละ 40  ได 4 คะแนน 
- ดําเนินการไดรอยละ 30 ข้ึนไป  ได 3 คะแนน 
- ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ 30  ไมไดคะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี 3  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  0 . 

การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 839 - - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 82 9.77 - 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 

82 100 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 2.26 0 
 

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 
 ตัวบงช้ีท่ี 4          :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
 เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ไมมีผลกระทบ   ได 5 คะแนน 
- มีผลกระทบ 1 โครงการ  ได 4 คะแนน 
- มีผลกระทบ 2 - 3 โครงการ  ได 3 คะแนน 
- มีผลกระทบมากกวา 3 โครงการ ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนท่ีได   5   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการท่ีดําเนินการ 
(ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)   

19 ไมมีผลกระทบ 5 

 
 4.4 สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 
ลําดับท่ี ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 4 
3 การดําเนินโครงการ 5 0 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 20 14 
 
ขอคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การ ปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได 14 คะแนน ซ่ึงต่ํากวา 15 คะแนน คือตอง
ปรับปรุง โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ ตัวบงชี้ท่ี 3 การดําเนินโครงการ ได 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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ขอเสนอแนะ   
เพ่ือให การดําเนินโครงการ ขององคการบริหารสวนตําบล บรรลุเป าหมายท่ีกําหนดเอาไวในแผนพัฒนา   

จึงเห็นควรชวยกันในหลายๆ ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารเร งรัดการดําเนินโครงการ  ชางผูควบคุมงานตรวจสอบ
ข้ันตอนการดําเนินการกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจสอบความถูกตองตามแบบแปลนการกอสรางท่ี
กองชางไดออกแบบไว และความสมบูรณ ผลสําเร็จของงานท่ีผูรับจางไดสงมอบงาน กองคลังเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณตามโครงการท่ีไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  เนื่องจากในปงบประมาณ  2565 องคการบริหารสวน
ตําบล สามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ 10.54 อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบล จะไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุป ระสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาได และอาจทําให ประชาชนไมพึงพอใจ ในการ
ดําเนินงาน เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   
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แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ : ชื่อ - สกุล ....................................................................ตําแหนง ........................................... 
 
สังกัด : สํานัก/กอง .................................................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ใหใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีเลือก 
ลําดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตวับงชี้) ใช ไมใช 

1 เปนโครงการท่ีประชาคมทองถ่ินเสนอ  หรือ เห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา   
3 สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   
4 ไดดําเนินโครงการ   
5 ดําเนินโครงการตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
7 กลุมเปาหมายรอยละ 50 ข้ึนไดรับประโยชน   
8 การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 50 ข้ึนไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................................. 
.............................................................................................................. 

  

10 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 50 ข้ึนไป   
 
 
 

 
 
 
   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

สวนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลบัวใหญ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรว มขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํา มาหาคาและ
ผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบล  
บัวใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) การประเมินผลใน
เชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผล แบบ 1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวน
ทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แบบที่ 1

มี ไมมี

การดําเนินงาน การดําเนินงาน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 
   พัฒนาทองถิ่น

สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล 
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
   การพัฒนาทองถิ่น

4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 
   ศักยภาพของทองถิ่น

5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 
   ยุทธศาสตรจังหวัด

6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
9. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด 
10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม 

ประเด็นการประเมิน

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจง:   แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น:   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

พัฒนาทองถิ่น แลว
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แบบที่ 2

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น :  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน)

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น

จํานวน งบ จํานวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

585 503,917,100 585 503,917,100

39 4,820,000 39 4,820,000

60 20,515,000 60 20,515,000

35 6,298,000 35 6,298,000

13 340,000 14 380,000

44 5,995,000 44 5,995,000

22 1,190,000 22 1,190,000

16 2,200,000 16 2,200,000

20 1,730,000 20 1,730,000

834 547,005,100 835 547,045,100

พ.ศ.  2565พ.ศ.  2564

4. ดานการพัฒนาการศึกษา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจง :       แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยอยางนอย

ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

2. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รวม

6. ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร

5. ดานการพัฒนาการเกษตร

3. ดานการพัฒนาสังคม

7. ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม และกีฬา

8. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

9. ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

สวนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 และขอ 13 ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินง านมุงสู
เปาหมายดังกลาว  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (e-plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยาง
ตอเนื่องถึงปจจุบัน 
  เพ่ือให ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความถูกตอง และบรรลุเปา หมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ ขอสั่ง
การของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน
มีนาคม 2565) ในระบบ e-plan และไดนําขอมูลในระบบ  e-plan ดังกลาวมาใชในกา รติดตามและประเมินผล
แผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 



    3. การปองกันและระงับโรคติดตอในพื้นที่

    4. การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

    5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ

    7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    8. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น

ก. วิสัยทัศน ของ อบต.บัวใหญ

    "สิ่งแวดลอมที่ดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง"

ข. พันธกิจ ของ อบต.บัวใหญ

    1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนละเศรษฐกิจ

    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

*******************************************

     ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท. สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 (5) 

กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป

     ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อบต.บัวใหญ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง

 เดือนมีนาคม 2565) มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.บัวใหญ ดังนี้

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ



    7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

    8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

    9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

    1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

    4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

    5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

    6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.บัวใหญไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี้





จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

317 297,159,600 336 307,957,600 387 339,137,500 387 338,797,500 387 338,797,500

2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

22 1,950,000 28 2,780,000 30 2,950,000 29 2,800,000 29 2,800,000

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

18 3,380,000 24 3,670,000 30 5,058,000 30 5,058,000 30 5,058,000

5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

11 250,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000

7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

17 740,000 17 740,000 17 740,000 17 740,000 17 740,000

8. ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

12 1,500,000 12 1,500,000 14 1,950,000 14 1,950,000 14 1,950,000

9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

14 1,170,000 14 1,170,000 15 1,270,000 15 1,270,000 15 1,270,000

รวม 493 324,599,600 525 336,557,600 587 369,845,500 586 369,355,500 586 369,355,500

ง. การวางแผน

     อบต.บัวใหญ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อ

รับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา

่       อบต.บัวใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565



งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 19 5,386,700.00

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 19 1,775,000.00

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 9 170,000.00

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 11 2,237,621.00

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 3 130,000.00

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 5 360,000.00

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 6 250,000.00

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 2 170,000.00

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8 290,000.00

รวม 82 10,769,321.00

จ. การจัดทํางบประมาณ

ผูบริหารอบต.บัวใหญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 82 

โครงการ งบประมาณ 10,769,321 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ



1 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานชางแถม ตอจากงบป 

61

307,900 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 95 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

 อบต. กําหนด

2 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

จากบานนายสําราญ ไปทาง

สามแยกถนนสายบานหนองตะ

ไก-ออยชาง

308,800 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 95 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอย ไมนอย

กวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต. กําหนด

3 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ตอจากงบป 55 ไปทางบาน

นายเวียง รอดสวัสดิ์

308,800 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 97 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอย ไมนอย

กวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต. กําหนด

4 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานนายพลาญชัย ไพงาม

281,800 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 3 เมตร 

ยาว 112 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอย

กวา 336 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต.กําหนด

5 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

รอบสระน้ํา ในหมูบาน

315,900 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 4 

เมตร ยาว 22 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 88 

ตารางเมตร ชวงที่ 2

 กวาง 2.5 เมตร 

ยาว 132 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอย

กวา 330 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีดังนี้

ลําดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ
จํานวน

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค ผลผลิต



6 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยหลังโรงเรียน

308,800 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 97 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอย

กวา 388 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต. กําหนด

7 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

(ตอจาก งบป 59) ถึงบานหวย

แคน

308,800 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 5 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนา

 0.15 เมตร ตาม

แบบ อบต. กําหนด

8 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

จากบานหวยแคน ไปคุมสวน

ผัก บานทาเนิน

309,300 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 105 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ คสล. ไมนอย

กวา 420 ตาราง

เมตร พรอม ติตด

ตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย และ

ปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

ตาม แบบ ท.1-01 ที่

 อบต.บัวใหญ 

กําหนด)

9 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

รอบสระหนองสะแบง (ตอจาก

งบป 59)

309,300 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา

 0.15 เมตร ตาม

แบบ อบต. กําหนด

10 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

จากถนนประปาหมูบาน ถึง

หนาบานนายสํารวม คงคานอย

309,300 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 255 เมตร หนา

 0.15 เมตร ตาม

แบบ อบต. กําหนด



11 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

รอบสระน้ําออม หมูที่ 11

309,300 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 105 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอย ไมนอย

กวา 420 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต. กําหนด

12 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

จากศาลปูตา ไปหนาวัดบานหัน

เกา

157,300 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 3 เมตร 

ยาว 140 เมตร หนา

 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอย ไมนอย

กวา 420 ตาราง

เมตร ตามแบบ 

อบต. กําหนด

13 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บริเวณคุมนอยหนองตะลุมปุก

430,000 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 210 เมตร หนา

 0.15 เมตร ตาม

แบบ อบต. กําหนด

14 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายรอบหมูบาน ดานทิศ

ตะวันตก

340,000 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนใชสัญจรที่

สะดวก ลดอุบัติเหตุ

 และขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรที่

สะดวกมากขึ้น

ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา

 0.15 เมตร ตาม

แบบ อบต. กําหนด

15 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการสงเสริมการมีสวน

รวมภาคประชาชนตําบลบัวใหญ

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อการสงเสริม

และการเรียนรู

หลักการบริหาร

ประชาธิปไตย

การจัดประชุม

ประชาคมแผน

ระดับหมูบานและ

ระดับตําบล

16 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการเลือกตั้งผูบริหารหรือ

สมาชิกสภาทองถิ่น

400,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อจัดการเลือกตั้ง

ผูบริหาร/ส.อบต.

กรณีทั่วไปหรือ

เลือกตั้งซอม

อบต.มีผูบริหาร

ทองถิ่นและ ส.อบต.

 ตามกฎหมาย

กําหนด

17 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งานของผูมีสวนเกี่ยวของใน

การพัฒนาทองถิ่น

300,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่ออบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานตาม

หลักการบริหาร

ดานตางๆ

ผูบริหาร พนักงาน 

ส.อบต. ตลอดจนผู

ที่มีสวนในการ

พัฒนาทองถิ่น



18 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทองถิ่น

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อจัดหรือเขา

รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของดาน

กฎหมายตางๆ

ผูบริหาร พนักงาน 

ส.อบต. ตลอดจนผู

ที่มีสวนในการ

พัฒนาทองถิ่น

19 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการ อบต. เคลื่อนที่

รวมกับอําเภอหรือหนวยงาน

ราชการอื่นๆ

50,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่ออํานวยความ

สะดวกการติดตอ

ทางราชการและ

ชวยเหลือ ปชช.

จัดกิจกรรมในเขต

ตําบลบัวใหญ 

หมูบานพื้นที่

เปาหมาย

20 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจางนักเรียนทํางาน

ในชวงปดภาคเรียน

50,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมการมี

รายไดและลด

รายจายสําหรับ

ผูปกครอง

นักเรียนนักศึกษาใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

21 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ

ธรรม

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อปลูกจิตสึกนึก

ใหพนักงาน อบต. 

มีคุณธรรมจริยธรรม

ในการปฎิบัติราชการ

ผูบริหาร สมาชิก 

พนักงาน อบต. บัว

ใหญ

22 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

และประชาสัมพันธการชําระ

ภาษี

20,000 สวนการคลัง, 

กองคลัง, 

สํานักคลัง

เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ในการชําระภาษี

ผูที่ตองชําระภาษีใน

เขตพื้นที่ ตําบลบัว

ใหญทั้ง 14 หมูบาน

23 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน

150,000 สวนการคลัง, 

กองคลัง, 

สํานักคลัง

เพื่อจัดทําทะเบียน

แผนที่ภาษีและ

ทรัพยสินของ อบต.

บัวใหญ

ระบบแผนที่ภาษีมี

ความครอบคลุม

และถูกตองทั้งพื้นที่

24 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการ อปท. ตนแบบ

จัดการน้ําตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ํา

ใตดิน)

100,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงพัฒนา

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหมี

บริหารจัดการน้ํา

เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต และ

สรางรายไดใหกับ

ประชาชน

ธนาคารน้ําใตดิน ใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ จํานวน 14 

หมูบาน



25 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติ การรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอบัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

15,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อบริหารจัดการ

ศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอ

บัวใหญ จังหวัด

นครราชสีมา

เพื่อเปนคาใชจาย

คาจางเจาหนาที่

ประจําศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชน และคา

วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช 

คาจัดซื้อครุภัณฑ

และคาอื่นๆ

26 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อ

ความสมานฉันทและปรองดอง

30,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร

ทองถิ่นรองรับการ

ใหบริการประชาชน

คณะผูบริหาร ส.

อบต. พนักงาน ของ

 อบต.บัวใหญ

27 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจัดงานรัฐพิธีหรือ/

กิจกรรมของทางราชการ

15,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อเขารวม

กิจกรรมตางๆ ใน

วันสําคัญของทาง

ราชการ

งานรัฐพิธีหรือ

กิจกรรมสําคัญของ

ทางราชการ

28 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับผังเมืองรวมบัวใหญ

20,000 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อดําเนินการการ

ภายใตระเบียบหรือ

ขอสั่งการดานผัง

เมืองรวม

จัดกิจกรรมเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงค

ตามระเบียบฯ



29 2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการจัดฝกอบรมหรือให

ความรูงานดานเคหะและชุมชน

20,000 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อสงเสริมความรู

แกประชาชน

เกี่ยวกับงานดาน

เคหะและชุมชน

จัดฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับขอ

สั่งการหรือระเบียบ

ตางๆ

30 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการออกเยี่ยมพบปะ

ประชาชนตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสํารวจ

ตรวจสอบและรับ

ฟงปญหาดานตางๆ

ประชาชน

กลุมเปาหมายใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ ทั้ง 14 หมูบาน

31 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการซอม/สรางบาน

ทองถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไท

องคราชันราชินี

150,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อซอมแซมหรือ

กอสรางที่อยูอาศัย

แกผูยากไร 

ผูดอยโอกาส

ซอมสรางที่อยูอาศัย

อยางนอย ปละ 1 

หลัง หรือตามความ

จําเปน

32 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการฝกอบรมสงเสริม

อาชีพในพื้นที่ตําบลบัวใหญ

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีอาชีพ

และสรางรายไดใน

ครัวเรือน

ประชาชนหรือ

กลุมเปาหมายที่มี

ความเหมาะสมและ

สนใจ

33 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการพอ - แมดีเดน 5,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติแกพอแมผูมี

หลักจริยธรรมใน

การปฏิบัติตน

ประชาชนที่มีความ

เหมาะสม

34 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการสงเสริมครอบครัว

อบอุนเขมแข็ง

15,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมการจัด

กิจกรรมรวมกัน

ภายในครอบครัว

ครอบครัวทุกระดับ

ในเขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

35 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

อุดหนุนกลุมสตรีประจําตําบล

บัวใหญ

20,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานสตรี

ตําบลบัวใหญ

กลุมสตรีในระดับ

ตําบลและระดับ

หมูบาน

36 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

อุดหนุนกลุมผูสูงอายุในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

10,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริม

กิจกรรมดาน

ผูสูงอายุในเขต

ตําบลบัวใหญ

กลุมผูสูงอายุระดับ

ตําบลหรือระดับ

หมูบาน



37 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

อุดหนุนกลุมอาชีพตําบลบัวใหญ 20,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่ออุดหนุนกลุม

อาชีพที่มีความ

เขมแข็งในตําบลบัว

ใหญ

กลุมอาชีพที่ไดรับ

การพิจารณาจาก

คณะกรรมการ

38 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

ตําบลบัวใหญ

10,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมการ

ออมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลบัวใหญ 

(ระดับตําบล)

39 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

20,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อใหเด็กนักเรียน

ในเขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญไดตระหนัก

และรูถึงปญหายา

เสพติด

ฝกอบรมใหความรู

แกเด็กนักเรียนใน

พื้นที่ตําบลบัวใหญ 

จํานวน 50 คน

40 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

9,500,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อใหผูสูงอายุ

ไดรับสวัสดิการตาม

นโยบายแหงรัฐ

ผูสูงอายุตาม

หลักเกณฑที่

กฎหมาย กําหนดทั้ง

 14 หมูบาน

41 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู

พิการ

3,000,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อใหผูพิการไดรับ

สวัสดิการตาม

นโยบายแหงรัฐ

ผูพิการตาม

หลักเกณฑที่

กฎหมาย กําหนดทั้ง

 14 หมูบาน

42 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส

60,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อใหผูปวยเอดส

ไดรับสวัสดิการตาม

นโยบายแหงรัฐ

ผูปวยเอดสตาม

หลักเกณฑที่

กฎหมายกําหนด ทั้ง

 14 หมูบาน

43 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการกีฬาสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

20,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

สงเสริมใหเด็กมี

ระเบียบวินัยและมี

สุขภาพแข็งแรง

กาจัดแขงขันกีฬา

เด็กปฐมวัย ของ ศพ

ด.ต.บัวใหญ ทั้ง 2 

แหง



44 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการทัศนศึกษาบุคลากร

ของกองการศึกษา อบต.บัวใหญ

40,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

อบต.บัวใหญ

คณะครู และ

บุคลากรทางกอง

การศึกษา อบต.บัว

ใหญ

45 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการอบรมใหความรูผูดูแล

เด็ก และคณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพครู 

และคณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรทางการ

ศึกษาครู 

คณะกรรมการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

46 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน ศพด.)

556,560 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อใหเด็กปฐมวัย

ไดรับประทาน

อาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการ

เด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2

 แหง

47 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในเขตตําบล

1,360,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อใหโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. จัดหา

อาหารสําหรับเด็ก

นักเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

 ในเขตตําบล บัว

ใหญ ทั้ง 5 แหง



48 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 797,015 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม) โรงเรียน

ใหนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ทั้ง 2 แหง และ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

 ทั้ง 5 แหง

49 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการสรางภูมิคุมกันทาง

สังคมใหเด็ก และเยาวชน 

อบต.บัวใหญ (กิจจกรรมโตไป

ไมโกง)

20,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อสรางภูมิคุมกัน

ใหกับเด็กไม

ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอรรับชั่น

และการโกงทุก

รูปแบบ

เด็ก เยาวชน ในเขต

ตําบลบัวใหญ

50 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

150,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อจัดภูมิทัศนศูนย

 ศพด. สงเสริมการ

เรียนรูและ

พัฒนาการผูเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน 

ศพด. ทั้ง 2 แหง

51 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน กศน. ตําบล

บัวใหญ

20,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมดาน

การศึกษา

โรงเรียน กศน. 

ประจําตําบลบัวใหญ



52 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ

อุปกรณของเลน 

เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็กแก

ศูนยเด็กเล็กและ

โรงเรียนในพื้นที่

53 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษา

ดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษา ใหแก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 แหง

54 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโครงการพัฒนาผูเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

150,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อใชในการจัด

กิจกรรมดาน

การศึกษา

กลุมโรงเรียนในเขต

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 

แหง

55 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล

บัวใหญ

150,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรูทักษะ

และดําเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กลุมโรงเรียนในเขต

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 5 

แหง

56 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการสงเสริมหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 สวนสงเสริม

การเกษตร

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนนําหลัก

แนวทางกษตร

ทฤษฏีมาปฏิบัติ

เกษตรกรตลอดจน

ประชาชนทั่วไปใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ



57 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการศูนยเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000 สวนสงเสริม

การเกษตร

เพื่อดําเนินการดาน

การเกษตรตาม

อํานาจหนาที่ศูนย

การเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เกษตรกรตลอดจน

ประชาชนทั่วไปใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

58 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการเชิดชูเกียติประชาชน

ผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

10,000 สวนสงเสริม

การเกษตร

เพื่อเชิดชูเกียติ

ประชาชนผูปฏิบัติ

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนผูเขารวม

โครงการ

59 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

30,000 สวนสงเสริม

การเกษตร

เพื่ออนุรักษพืช

พรรณและความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศ

และดําเนินการเปน

ธนาคารพืชพรรณ

การสํารวจเก็บ

รวบรวมตัวอยาง

ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ 

และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา

60 5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

โครงการปลูกปาและหญาแฝก

ตามแนวพระราชดําริ

35,000 สวนสงเสริม

การเกษตร

เพื่อจัดกิจกรรม

ปลูกปาและปองกัน

รักษาการพังทลาย

ของหนาดินในพื้นที่

สาธารณะ

พื้นที่

สาธารณประโยชนที่

เหมาะสม

61 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

200,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่อปองกันและ

รณรงคแกไขปญหา

โรคติดตอ

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ ทั้ง 14 หมูบาน



62 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการอบรมใหความรูผู

ประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ

20,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับกิจการที่

เปนอันตรายตอ

สุขภาพ

ผูประกอบกิจการที่

เปนอันตรายในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

63 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่

ตนทางในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ

50,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่อใหประชาชนใน

พื้นที่ตําบลบัวใหญ 

มีการเตรียมความ

พรอมในการคัด

แยกขยะรูปแบบใหม

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ 

ทั้ง 14 หมูบาน

64 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา

 (สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรค พิษสุนัขบา)

100,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บา และสราง

จิตสํานึกและความ

รับผิดชอบของผู

เลี้ยงไดมีสวนรวม

โดยนําสัตวที่เลี้ยง

มารับบริการ ณ 

ใหบริการประจํา

หมูบาน

สนับสนุนการ

ดําเนินการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาใหสุนัขทุกตัวใน

เขตตําบลบัวใหญ



65 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

โครงการอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

280,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนให

ชุมชน/หมูบาน 

แหงละ 20,000 บาท

1. อุดหนุนตาม

โครงการอบรมหมอ

หมูบานในราช

ประสงค หมูที่ 1-14

 2. อุดหนุนตาม

โครงการควบคุม

ปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีน หมูที่ 1-14

 3. อุดหนุนตาม

โครงการรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

(To BE NUMBER 

ONE)

66 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล

บัวใหญ

50,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่ออุดหนุนสภา

วัฒนธรรมตําบลบัว

ใหญในการจัด

กิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

ทั้ง 14 หมูบาน

67 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการเทิดทูนปกปองและ

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย

6,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อเทิดพูนปกปอง

และเทิดพระเกียรติ

สถาบัน

พระมหากษัตริย

จัดกิจกรรมตาม

นโยบายของรัฐ 

หรือตามหนังสือสั่ง

การตางๆ

68 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการอบรมธรรมะสงเสริม

พระพุทธศาสนา

20,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อสงเสริมพุทธ

ศาสนาและพัฒนา

จิตสํานึกประชาชน

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ 

ทั้ง 14 แหง



69 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย

พัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ

70,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อใหเด็กเยาวชน 

ประชาชนใหความ

สนใจในการเลนกีฬา

จัดหาวัสดุทางการ

กีฬาประจําศูนย

พัฒนากีฬาฯ

70 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการจัดแขงขันกีฬาตาน

ภัยยาเสพติด

140,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

เพื่อสงเสริมทักษะ

และพัฒนาการดาน

กีฬาของเยาวชน/

ประชาชน

กลุมเด็ก เยาวชน 

ประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ 

ทั้ง 14 หมูบาน

71 7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

โครงการงานฉลองชัยทาวสุร

นารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ

120,000 สวนการศึกษา,

 กองการศึกษา,

 กองสงเสริม

การศึกษาและ

วัฒนธรรม, 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม, 

สํานักการศึกษา

สงเสริม/เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมขบวน

แหฉลองชัยทาวสุร

นารี ประเพณีบัว

ไหมบัวใหญ ใน

ระดับอําเภอ

72 8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โครงการอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) ตําบลบัวใหญ

50,000 สวน

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

, สวน

สาธารณสุข, 

กองสาธารณสุข

, กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต,

กองการแพทย ,

 สํานัก

สาธารณสุข

เพื่ออบรมใหความรู

แกอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

(อถล.) ตําบลบัวใหญ

กลุมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

(อถล.) ตําบลบัวใหญ



73 8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โครงการสํารวจรังวัด

ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

สาธารณประโยชน

150,000 สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง,

 กองชาง

สุขาภิบาล, 

กองประปา, 

สํานักชาง, 

สํานักการชาง

เพื่อปองกันการรุก

ล้ําพื้นที่

สาธารณประโยชน

ในเขตตําบลบัวใหญ

พื้นที่สาธารณะในเข

ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14

 หมูบาน

74 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลตางๆ ในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

40,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อจัดตั้งจุดอํานวย

ความสะดวกแก

ประชาชนในชวง

เทศกาลตางๆ ใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

จัดตั้งจุดบริการ

ถนนสายหลักในเขต

พื้นที่ตําบลบัวใหญ

75 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการทําแนวเขตกันไฟ เพื่อ

ปองกันอัคคีภัย

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อปองกันการเกิด

เหตุไฟปา หรือไฟ

ลุกลามฟางขาว

พื้นที่จุดเสี่ยงทุก

หมูบานในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

76 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการกําจัดผักตบชวา และ

วัชพืชในแหลงน้ํา

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อใหแหลงน้ํา

สามารถใชงานได

อยางสะดวกและ

สะอาดไมมี

อุปสรรคจากการไม

มีอุปสรรคจากการ

ตื้นเขินหรือสิ่งกีด

ขวางทางน้ําจาก

ผักตบชวาหรือวัชพืช

กําจัดผักตบชวา 

และวัชพืชในแหลง

น้ําในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

77 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อเตรียมสภาพ

ความพรอมในการ

ปองกันสาธารณภัย

ในฤดูแลง

ผูนําหมูบาน/

ประชาชน/อปพร. 

และตํารวจชุมชน

ตําบลบัวใหญ

78 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการอบรมใหความรู

อัคคีภัยปองกันได ตองใสใจไม

ประมาท

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนรูจักการ

ปองกันอัคคีภัยกอน

เกิดเหตุ

ผูนําหมูบาน/

ประชาชนทั่วไปใน

เขตพื้นที่ตําบลบัว

ใหญ

79 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการฝกอบรมทบทวน อป

พร. ตําบลบัวใหญ

0 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อเตรียมสภาพ

ความพรอมในการ

ปฏิบัติงานของ อป

พร. ตําบลบัวใหญ

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน

ตําบลบัวใหญ



80 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขาง

ถนนเพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนน

30,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนขางถนนและ

ลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ขางถนนปองกันการ

เกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในพื้นที่ตําบล

บัวใหญ

81 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลง

200,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแก

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลบัวใหญ

เตรียมความพรอมใน

เรื่องของภัยแลง

ใหแกประชาชน 

จํานวน 14 หมูบาน

82 9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

โครงการจัดฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

อบต.บัวใหญ

100,000 สํานักปลัด 

อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด

 อบต.

เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแก อบต.

บัวใหญ ใหมี

บุคลากรที่สามารถ

ปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจา

พนักงานในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

ผูเขารวมการอบรม

จิตอาสาภัยพิบัติ 

อบต.บัวใหญ 

จํานวน 50 คน



การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 9 2,901,000 5 1,818,000

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 4 718,993 4 718,993

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 0 0 0 0

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 4 1,052,280 4 1,052,280

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 0 0 0 0

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 0 0 0 0   

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 1 21,400 1 1,500

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 

ทรัพยสิน 1 23,300 1 14,450

รวม 19 4,716,973 15 3,605,223

ฉ. การใชจายงบประมาณ

     อบต.บัวใหญ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลง

นามในสัญญา รวม 19 โครงการ จํานวนเงิน 6,195,021 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 15 โครงการ จํานวนเงิน

 3,605,223 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ โครงการ
การเบิกจาย

งบประมาณ



ลําดับที่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ

1 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหวยโจด หมูที่ 6 ซอยหลัง

โรงเรียน

152,300.00 152,000.00 0 300

2 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานหวยแคน หมูที่ 8 จาก

บานหวยแคน ไปบานโนนพลวง

416,600.00 415,000.00 415,000.00 1,600.00

3 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานสระครก หมูที่ 10 จาก

ศาลปูตา ถึงบานนายอนันต

442,500.00 440,000.00 440,000.00 2,500.00

4 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานคึมมวง หมูที่ 13 รอบ

หมูบานดานทิศตะวันออก

346,600.00 345,000.00 0 1,600.00

5 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานปาตอง หมูที่ 1 ซอยบาน

อาจารยบุญโฮม

311,700.00 300,000.00 300,000.00 11,700.00

6 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานโนนพลวง หมูที่ 2 จาก

สามแยกวัดบานโนนพลวง ถึง

ลําหวยแคน

349,800.00 340,000.00 340,000.00 9,800.00

7 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานน้ําออม หมูที่ 11 รอบ

สระน้ําออม

324,800.00 323,000.00 323,000.00 1,800.00

8 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางรองระบายน้ํา

 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่

 14 คุมสามัคคี

249,500.00 248,000.00 0 1,500.00

9 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการวางทอระบายน้ํา 

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 จาก

สามแยกบานนางสมหมาย ถึง

บานนางลําใย

338,600.00 338,000.00 0 600

10 ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการเลือกตั้งผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น

400,000.00 275,452.50 275,452.50 124,547.50

11 ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอบัวใหญ

15,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00

12 ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการพัฒนาฐานขอมูลการ

บริการเบ็ดเสร็จ (E-Smart 

service) ของ อบต.บัวใหญ

200,000.00 158,088.00 158,088.00 41,912.00

    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.บัวใหญ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



13 ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

โครงการเลือกตั้งผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น

400,000.00 275,452.50 275,452.50 124,547.50

14 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการอบรมใหความรูผูดูแล

เด็กและคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

15 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

521,821.00 159,380.00 159,380.00 362,441.00

16 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ในเขตตําบลบัวใหญ

1,465,800.00 732,900.00 732,900.00 732,900.00

17 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล

บัวใหญ

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0

18 ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว 

ศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และกีฬา

โครงการงานฉลองชัยทาวสุร

นารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ

50,000.00 21,400.00 1,500.00 28,600.00

19 ยุทธศาสตรดานการ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

ตางๆ

40,000.00 23,300.00 14,450.00 16,700.00



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

589 506,012,100 19 5,386,700 9 2,901,000 5 1,818,000

2. ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

39 4,820,000 19 1,775,000 4 718,993 4 718,993

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สังคม

60 20,515,000 9 170,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

การศึกษา

35 6,298,000 11 2,237,621 4 1,052,280 4 1,052,280

5. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการเกษตร

14 380,000 3 130,000 0 0 0 0

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

สาธารณสุข

44 5,995,000 5 360,000 0 0 0 0

7. ยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

22 1,190,000 6 250,000 1 21,400 1 1,500

8. ยุทธศาสตรดานการ

อนุรักษธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

16 2,200,000 2 170,000 0 0 0 0

9. ยุทธศาสตรดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

20 1,730,000 8 290,000 1 23,300 1 14,450

รวม 839 549,140,100 82 10,769,321 19 4,716,973 15 3,605,223

       

งบประมาณ งบประมาณ

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย

ทั้งหมด

งบประมาณ งบประมาณ



                                                             (นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี)

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ

ช. ผลการดําเนินงาน

     อบต.บัวใหญ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและ

สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชน

แกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

     อปท. ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือ ขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่นๆ

     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ การบริหารงาน ของ อบต.บัวใหญ ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2565



สวนที่ 6 
ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสิน 

 
กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล คือจะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปน 

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
เอกสารการเบิกจายงบป ระมาณ เชน ถนน แมน้ําลําคลอง ครุ ภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม ท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริง
หรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตน ซ่ึงการกําหนดวิธีการเ ชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล 
(data analysis) ดวย องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลทรัพยสิน ของ
องคการบริหารสวนตําบลท่ีเกิดข้ึน หรือไดดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
1. ท่ีดินและส่ิงกอสราง   
 1.1 ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  (1) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยโจด หมูท่ี 6 ซอยหลังโรงเรียน 
  (2) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหวยแคน หมูท่ี 8 จากบานหวยแคน ไปบานโนนพลวง 

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. บานสระครก หมูท่ี 10 จากศาลปูตา ถึงบานนายอนันต 
  (4) โครงการกอสรางถนน คสล. บานคึมมวง หมูท่ี 13 รอบหมูบานดานทิศตะวันออก 
  (5) โครงการกอสรางถนน คสล. บานปาตอง หมูท่ี 1 ซอยบานอาจารยบุญโฮม 
  (6) โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนพลวง หมูท่ี 2 จากสามแยกวัดบานโนนพลวง 

     ถึงลําหวยแคน 
  (7) โครงการกอสรางถนน คสล. บานน้ําออม หมูท่ี 11 รอบสระน้ําออม 
  (8) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูท่ี 14 คุมสามัคคี 

(9) โครงการวางทอระบายน้ํา บานดอนฆาเสือ หมูท่ี 9 จากสามแยกบานนางสมหมาย 
     ถึงบานนางลําใย 

 
 ผลการติดตามและประเมินผล 

  องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ดานโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ มีคณะกรรมการในการกําหนดคุณลักษณะ  และคณะกรรมการในการตรวจ
รับการจาง  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล บัวใหญ ท่ีสัญจรไปมาและลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
2. ครุภัณฑ 
 2.1 ครุภัณฑสํานักงาน 
  (1) จัดซ้ือโตะสํานักงาน 
  (2) จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 
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  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ ซ่ึงมีสภาพคงทน การจัดซ้ือ
ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ มีคณะกรรมการในการตรวจรับ และลงหมายเลขครุภัณฑและ
ปงบประมาณท่ีจัดซ้ือโดยการทําเปนบัญชีครุภัณฑ  มีการนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี ครุภัณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ ท่ีปรากฏขางตนนั้น มีสภาพสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ 
3. วัสดุ 
 วัสดุท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือเพ่ือใชในการปฏิบั ติงาน ซ่ึงเปนสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
 3.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา 
 3.3 วัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ํายาทําความสะอาดพ้ืน 
 3.4 วัสดุกอสราง เชน ทราย สี ตะปู สังกะสี 
 3.5 วัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
 3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน 
 3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ปายไวนิวล   
 3.8 วัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องปริ๊นเตอร 
 3.9 วัสดุการศึกษา เชน ของเลนเด็ก เครื่องเลนพลาสติก สื่อการศึกษา 
  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ ไดดําเนินการจัดซ้ือวัสดุดังกลาว  ซ่ึงมีวัสดุประเ ภทคงทนและ
วัสดุท่ีใชแลวสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซ้ือวัสดุของ องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญ มีคณะกรรมการในการตรวจ
รับวัสดุ และมีผูรับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจายวัสดุ วัสดุท่ีเบิกไดนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี    
 
 

************************************* 



สวนที่ 7 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
ดําเนินก ารวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน ในระดับ หมูบาน และตําบล การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดล อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบรูณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห ดังนี้ 

1.1 โอกาส (O : Opportunity) 
(1) มีสถานศึกษาระดับประถม และมัธยมศึกษาอยูในพ้ืนท่ี 
(2) มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (3) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เชน โครงการละ 5 ลาน หมูบานละ 2 แสน 
  (4) มีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล 

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1) บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง เชน การทําบัตรผูพิการ 
 (2) องคการบริหารสวนตําบลมีง บประมาณในการบริหารงานในดานตาง ๆ มีจํานวนจํากัด ไม

เพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึงความตองการท่ีจะพัฒนาดานตางๆ ใหเจริญควบคูไปพรอมๆ  กันได
ในหลายๆ ดาน เม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ี ตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถ่ิน นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3) พ้ืนท่ีในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีพ้ืนท่ีและประชากรพอสมควร  เม่ือ
เปรียบเทียบกับความต องการในดานการใชน้ํา ความตองการทางดานแหลงกักเก็บน้ํา ซ่ึ งทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลบัวใหญ ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําติดตอกันมาหลายปในชวงฤดูแลง และไมมีแหลงสํารองน้ําท่ีเพียง
พอท่ีจะกักเก็บน้ําเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง      
 
2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน 
จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็ง
และจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 
 
 
 

 



74 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) 

2.1 จุดแข็ง  (S = STRENGTH)   
- ดานการบริหารจัดการและความตองการ  ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน 

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
- บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิอยู 

ในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
- เทคนิคการทํางาน  สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูงนัก 
- งบประมารณ  ตนทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน 

ดานตามแผนการกระจายอํานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- ประชาชนไดรบประโยชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาก มีศูนยบริการประชาชน   

เจาหนาท่ีดานความม่ันคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันระดับตําบลในการใหบริการ อํานวยการชวยเหลือ
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและชุมชน 
- มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีนาทองเท่ียวใหความสนใจ 
2.2 จุดออน (W = WEAJBESS) 
- โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินโครงการได 
- มีจํานวนโครงการท่ีตองการจํานวนมาก และไมท่ัวถึง 
- ประชาชนยังไมสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนยังไมเขาใจ ไมใหความสําคัญถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
- ประชนชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวคอนขางนอย 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการรับผิดชอบรวมมือกันในการบริหาร 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทําอาชีพเสริมไดคอนขางนอยเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยง 

ดานการจําหนายผลิตภัณฑในจังหวัด 
2.3 โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
- รัฐมีการใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี 

หนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
- การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
- ดานผูนําหมูบาน มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา 
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2.4 อุปสรรคหรือขอจํากัด (T = THREAT) 
- งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนไมเพียงพอ การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปน 

งานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการ 

ทํางานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
- การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ 

สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานก ารเมือง  การบริการ  เปนงานท่ีตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจ 
สวนบุคคล จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีในหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
 
 

******************************** 




	แบบที่ 1
	แบบที่ 2
	Sheet3
	Sheet4
	Sheet5
	Sheet6
	Sheet7
	Sheet8
	Sheet9
	Sheet10

