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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และสามารถแก้ไขปัญหา ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดได้   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความส าคัญ 5 ประการคือ 

 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
 3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
 5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

 

 ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
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โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้
วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่
จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ (1) ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณเพ่ือขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
และน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ 
ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับให้หมั้นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
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 5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 9) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 11 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 11 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้

 

 ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   
 

 ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29 (2)   
 

   ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) 
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 ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศ และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซอ้มแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 5.1 กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy) ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์
และผลผลิต (outcome and output) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process 
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(3) ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(4) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
 4.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรพอเพียง 
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4.2 ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

4.3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท       
4.4 ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

4.5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็น

พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
4.6 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่
ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 

(5) ประสิทธิภำพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม ่

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาของประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านหรือไม่   
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผล
ไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

(8) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อหมู่บ้าน ชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 5.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน

ระดับหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน ดังนี้ 
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(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(2) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

 5.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ ่
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 5.4 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

 5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

 6.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
  (1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  (3) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ท าการติดตามและประเมินผลเป็นรายหกเดือนได้ ดังนี้ 
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(4) เครื่องมือ อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

(5) กรรมวิธี อันได้แก่  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis) 
  6.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

 7.1 กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 

0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (2) แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan 
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 7.2 กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
              ต าบลในภาพรวม 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
              ต าบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
              บริหารส่วนต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 7.3 กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 2) ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง อาทิ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
การน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

 4) ท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 5) ท าให้ทราบถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานใหม้ีความชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

 6) ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ของแผนงานมีอะไรบ้าง 
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 7) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
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 8) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน การ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
 
9. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 

1. นายบุญสวย  อยู่บุรี  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญจันทร์ สมบัติไทย กรรมการ    
3. นายบุญเรือง  คอกสี  กรรมการ 
4. นายพรชัย  ทองค า  กรรมการ 
5. นายพิชิต  โทนหงษา กรรมการ 
6. นายณรงค์  แสงภักด ี กรรมการ 
7. นายภราดร  แสงกล้า  กรรมการ 
8. นายเสวียน  หมั่นกิจ  กรรมการ 
9. นายทิพย์  หงส์ทอง  กรรมการ 
10. นายไหว  ไทรโสดา กรรมการ 
11. นายชินกฤต  นรมาตร  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

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



ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนยุทธศาสตร์ 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 4) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่ 2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่ 3  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่ 5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

 นโยบายที่ 6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่ 7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

 นโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา 
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็น
หลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยมี รายละเอียด ดังนี้   
 

 วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

 วัตถุประสงค์  
1) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
2) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1) การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3) การลดรายจ่าย     
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

 

 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 
4. ค่านิยมหลักของคนไทย   

 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้ 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

 12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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5. นโยบายของรัฐบาล   
 5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น เพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลัง
การสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมี
แนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมี
ใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วย
ไทยล้วนหมายรักสามัคค.ี..” 

 5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 5.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
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1.3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยา
เสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลัง
แผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

2.1) ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือ
น่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

2.2) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
2.3) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่

ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ  เพราะรับ
ผลประโยชน์ 

2.4) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อม
ทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5) จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลทีไ่ด้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
2.6) จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตาม

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน) ได้จักท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง 4 
จังหวัด ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ 
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  จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ  

 1) เป็นศูนย์กลางเกษตรอตุสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
 3) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
 4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 

ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)  
  วิสัยทัศน์  “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

 

  เป้าประสงค์รวม 
1) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

มุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ 
2) พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4) พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก   
5) เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

1) ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 
2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมอืของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4) สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

3) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 8.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ

เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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4) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

5) ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 

6) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี 

7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา  

 8.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน(อสม.) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 8.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
5) ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย

และความเปน็ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 8.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต ่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 8.8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 

2) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

4) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล 

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

6) เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 8.9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 

2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

  8.10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ใน

การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
3)  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
9. แผนชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
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สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน 
ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้ 
  1) แผนท าเอง   
  2) แผนขอความร่วมมือ   

 3) แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้

พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอปัญหา ความต้องการไป
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย 50% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน ดังนี้   

 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ห้วย หนอง คลอง บึง  
 2) ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเทคโนโลยี การ

พัฒนาบุคลากร การจัดโครงสร้างองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการบริการด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 3) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ   
 4) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด 
 5) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง    
 7) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 8)  ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
 9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 
10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.34/ว 0832 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้ านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย    
เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุใน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  
ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้ ง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
  ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าเกษตร และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
  1) วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ (vision) 

“สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 

 2) พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่(Mission) 
(1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนละ 
เศรษฐกิจ 
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกลู 
(3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
(4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 3) จุดมุ่งหมายในการพัฒนา/เป้าสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
  1. การพัฒนาและบริการด้านคุณภาพพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค      

2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ ความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐ 

อย่างเท่าเทียม 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 
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 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

  5. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
 นายองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี

สาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3) ด้านการพัฒนาสังคม 
4) ด้านการพัฒนาการศึกษา 
5) ด้านการพัฒนาการเกษตร 
6) ด้านการสาธารณสุข 
7) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



ส่วนที่ 3  
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
 
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้ก ารปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่
เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพ่ือให้
ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
2. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 2.1 ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม 
ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

 2.2 สามารถคาดการณล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติง่านต่อไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 2.3 เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
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 2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
 
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 3.1 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
 3.2 เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

 4.1 ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 4.3 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 

 4.1 การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 
  (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)    

 (2) การน าแผนไปปฏิบัติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 

 

 4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี ้
 คะแนน 20 คะแนน    = ดีมาก 
 คะแนน 15 ขึ้นไป  = พอใช้ 
 ต่ ากว่า 10     = ต้องปรับปรุง 

 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)   ได้ 5 คะแนน 
- มีการด าเนินการ  8 - 9 ขั้นตอน    ได้ 4 คะแนน 
- มีการด าเนินการ  6 - 7 ขั้นตอน   ได้ 3 คะแนน 
- มีการด าเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  5  . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์    
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนา ภายในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ประเด็นการพิจารณา       100 คะแนน    ได้ 5 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  90 - 99 คะแนน  ได้ 4 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณา  80 - 89 คะแนน  ได้ 3 คะแนน 
- ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 80 คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  4  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ 

98 คะแนน 4 

 
 
 

 



29 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและแผนงาน  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
        ถูกต้อง  

5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี  
         (4 ปี)  

3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
          จะได้รับ 

5 5 

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3         :  การด าเนินโครงการ  
 เกณฑ์การประเมิน    :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้ 5 คะแนน 
- ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้ 4 คะแนน 
- ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้ 3 คะแนน 
- ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30  ไมไ่ด้คะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  0 . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 522 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 94 18.01 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 

94 100 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 55 10.54 0 
 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 
 ตัวบ่งชีท้ี ่4          :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
 เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

- ไม่มีผลกระทบ   ได้ 5 คะแนน 
- มีผลกระทบ 1 โครงการ  ได้ 4 คะแนน 
- มีผลกระทบ 2 - 3 โครงการ  ได้ 3 คะแนน 
- มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563)   

55 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
 4.4 สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1 ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 4 
3 การด าเนินโครงการ 5 0 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 20 14 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 14 คะแนน ซึ่งต่ ากว่า 15 คะแนน คือต้อง
ปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การด าเนินโครงการ ได้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา   

จึงเห็นควรช่วยกันในหลายๆ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบแปลนการก่อสร้างที่
กองช่างได้ออกแบบไว้ และความสมบูรณ์ ผลส าเร็จของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน กองคลังเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบล สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ 10.54 อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................................... 

.................................................................................................................... ................................................................ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ - สกุล ....................................................................ต าแหน่ง ........................................... 
 
สังกัด : ส านัก/กอง .................................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
4 ได้ด าเนินโครงการ   
5 ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 
 
 

 
 
 
   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล 
แบบ 1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แบบที่ 1

มี ไมม่ี

การด าเนินงาน การด าเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พิจารณาร่างแผน 

   พัฒนาท้องถิน่

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิน่มาจัดท าฐานข้อมูล 

2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

3. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 

   การพัฒนาท้องถิน่
4. มีการก าหนดวสัิยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับ 

   ศักยภาพของท้องถิน่
5. มีการก าหนดวสัิยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับ 

   ยุทธศาสตร์จังหวดั
6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่ 

8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวดั 

10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

11. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 

12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 

ประเดน็การประเมนิ

แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค าชี้แจง:   แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกคร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ประกาศใช้แผน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่:   องค์การบรหิารส่วนต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาท้องถิน่ แล้ว
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แบบที่ 2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธนัวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ

330 94,048,000 330 94,048,000 330 94,048,000

29 2,840,000 28 2,825,000 28 2,825,000

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

24 3,750,000 24 3,750,000 24 3,830,000

12 290,000 12 290,000 12 290,000

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

17 720,000 17 720,000 17 720,000

14 1,950,000 14 1,950,000 14 1,950,000

14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000

522 123,218,000 521 123,203,000 521 123,283,000

พ.ศ.  2565พ.ศ.  2564

4. ด้านการพฒันาการศึกษา

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค าชี้แจง :       แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยอยา่งน้อย
ปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี

2. ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1. ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

6. ด้านการพฒันาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์

5. ด้านการพฒันาการเกษตร

3. ด้านการพฒันาสังคม

พ.ศ.  2563

7. ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม และกฬีา

8. ด้านการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 330 16 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 29 6 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 48 4 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 24 13 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 12 1 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 34 4 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

17 4 

8. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 0 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 14 7 

รวม 522 55 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    

เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เป็นไปดว้ย 
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้   
        ถูกต้อง  

5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี  
        (5 ป)ี  

3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
          จะได้รับ  

5 5 

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 97 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงนิอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

อยูใ่น
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

 -  - 8,387,600 8,230,500

 -  - 2,074,400 2,072,800

 -  - 630,070 602,900

 -  - 375,900 269,600

 - - 752,572 707,897.64

 - - 1,258,780 1,246,000

 - - 64,000 64,000

13,543,322 13,129,697.64

5. อาหารเสริม (นม)

6. อาหารกลางวัน

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

7. โครงการกอ่สร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน า้กกั
เกบ็น า้ระบบธนาคารน า้ใต้ดิน

รวม

งบประมาณ

3. ค่าตอบแทน,เงินประกนัสังคมผู้ดูแลเด็ก

1. เบี ยยงัชีพคนชรา

2. เบี ยยงัชีพคนพิการ

โครงการ

ผลการด าเนินงาน
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ปัญหาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณมีน้อยเมื่อเทียบกับจ ำนวนโครงกำรที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนำ 
2. กำรออกประชำคมในกำรจัดท ำแผนต้องชี้แจงให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรเสนอโครงกำรเพ่ือบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น ว่ำควรเสนอเฉพำะโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นและสำมำรถด ำเนินกำรได้จริงและเหมำะสมกับ
งบประมำณท่ีเรำมีเพ่ือจะได้เปอร์เซ็นต์กำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

3. กำรโอนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นมีควำมล่ำช้ำ ท ำให้ไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นควรคัดเลือกเฉพำะโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
เท่ำนั้นไม่ควรตั้งไว้จ ำนวนมำกท ำให้เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะสำมำรถน ำมำด ำเนินกำรได้จริง 

2. กำรตั้งงบประมำณ ควรน ำโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่นมำตั้งเป็นข้อบัญญัติเพ่ือน ำแผนไปปฏิบัติ
ได้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

3. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับโครงกำรต่ำงๆ ทุกขั้นตอน ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกประชำชนในหมู่บ้ำนเป็น
กรรมกำรตรวจสอบด้วย เช่น คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงและคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง เป็นต้น 

4. กำรจัดกำรเรื่องเกี่ยวกับกิจกำรประปำ ควรมีกำรปรับปรุงและเพ่ิมระบบก ำลังกำรผลิต กำรบริหำร
จัดกำร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรบริกำร กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมสมเหตุสมผล
กับภำระที่องค์กรต้องรองรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่มีมำกกว่ำรำยได้ เพื่อให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

5. ให้ก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ผู้ผลิตน้ ำประปำให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกำรผลิต กำรจ ำหน่ำยและกำร
ให้บริกำรให้เพียงพอและเหมำะสมกับควำมต้องกำรของประชำชน 

6. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ควรจะมีกำร
ประเมินผลทุกโครงกำร 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่ง
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลใน
ระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 



    3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพืน้ที่
    4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทีเ่กิดขึ้น
    5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    8. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

    ดังนั้น เพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บัวใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพือ่ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.บัวใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
    "ส่ิงแวดล้อมทีดี่ มีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง"
ข. พันธกิจ ของ อบต.บัวใหญ่
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ าเป็น เพือ่รองรับการขยายตัวของชุมชนละเศรษฐกิจ
    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทัง้ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง ปฏิกูล

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559
 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันทีผู้่บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



    6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
    8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
    9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.บัวใหญ่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

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

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมอืงที่ดี

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

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สังคม

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

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
การศึกษา

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

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการเกษตร

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

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สาธารณสุข

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

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา

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

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนรัุกษธ์รรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

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

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

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. กำรวำงแผน
    องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนา
พืน้ที ่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

    องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศำสตร์
2561 2562 2563 2564 2565



แผนภูมแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภูมแิสดงงบประมำณโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
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1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นอาจารย์บญุ
โฮม ต่อจากงบป ี62

276,200 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 95
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 380 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นโนนพลวง หมู่ที่
 2 สายหน้าวดัโนนพลวง 
ไปทางบา้นหว้ยแคน (ต่อ
จากถนนเดิม)

276,200 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 95
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 380 ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย และปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์โครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอียดตามแบบ ท.
1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ 
ก าหนด)1. ยุทธศาสตร์ด้าน

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นนายหอม 
โสภณ

67,100 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 2.5 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่
น้อยกวา่ 100 ตารางเมตร
 ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ต่อจากงบป ี55 ไป
ทางบา้นนายเวยีง รอด
สวสัด์ิ

204,600 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 388 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ าทา่
เนิน (ต่อจากจุดเดิม งบป ี
59)

276,200 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 95
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 380 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบา้นนางทองลา 
ไปทางบา้นนางอริสา

210,900 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 75
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 300 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มดีงัน้ี

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนายเดช 
ประกอบผล

72,200 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 1.90 เมตร ยาว
 54 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่
น้อยกวา่ 102.60 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหลังโรงเรียน

276,200 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 97
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่ 388 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างหอถัง
เหล็กเก็บน้ า บา้นหนองตะ
ไก้ หมู่ที่ 7

371,500 กองช่าง เพื่อใหฐ้านส่งน้ าของ
หมู่บา้นมี
ประสิทธภิาพต่อการใช้
งานเพิ่มมากขึ้น

ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร สูง 12 เมตร ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล ที่ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นหว้ยแคน 
ไปคุ้มสวนผัก บา้นทา่เนิน

300,000 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร พร้อม ติตดต้ังปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
และปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
(รายละเอียดตาม แบบ ท.
1-01 ที่ อบต.บวัใหญ่ 
ก าหนด)

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยโรงสี ตรงข้าม
ซอยบา้นก านัน

232,700 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 81
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 324 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากถนนประปา
หมู่บา้น ถึงหน้าบา้นนาย
ส ารวม คงคาน้อย

311,800 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
255 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระน้ าอ้อม หมู่
ที่ 11

307,600 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากศาลปู่ตา ไป
หน้าวดับา้นหนัเก่า

300,000 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นคึมม่วง 
เชื่อมต่อคุ้มสวนผัก

300,000 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 5 เมตร ยาว 84
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อย
กวา่ 420 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากถนนลาดยาง 
ไปทางย่าโม

300,000 กองช่าง เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้สัญจรที่สะดวก ลด
อุบติัเหตุ และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกมากขึ้น

ถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกวา่ 420 ตาราง
เมตร ตามแบบ อบต. 
ก าหนด2. ยุทธศาสตร์ด้าน

การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชนต าบล
บวัใหญ่

6,300 ส านักปลัด เพื่อการส่งเสริมและ
การเรียนรู้หลักการ
บริหารประชาธปิไตย

การจัดประชุมประชาคม
แผนระดับหมู่บา้นและ
ระดับต าบล

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

30,000 ส านักปลัด เพื่อจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร/ส.อบต.กรณี
ทั่วไปหรือเลือกต้ังซ่อม

อบต.มีผู้บริหารทอ้งถิ่น
และ ส.อบต. ตาม
กฎหมายก าหนด

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

10,000 ส านักปลัด เพื่ออบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานตาม
หลักการบริหารด้าน
ต่างๆ

ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต.
 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานของบคุลากร
ทอ้งถิ่น

12,000 ส านักปลัด เพื่อจัดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านกฎหมายต่างๆ

ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต.
 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับระเบยีบกฎหมาย
บคุลากรหรือ ส.อบต. 
ทอ้งถิ่น

12,000 ส านักปลัด เพื่ออบรมใหค้วามรู้
ด้านระเบยีบกฎหมาย
เกี่ยวกับทอ้งถิ่น

ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต.
 ตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการ อบต. เคล่ือนที่
ร่วมกับอ าเภอหรือ
หน่วยงานราชการอื่นๆ

50,000 ส านักปลัด เพื่ออ านวยความ
สะดวกการติดต่อทาง
ราชการและช่วยเหลือ
 ปชช.

จัดกิจกรรมในเขตต าบลบวั
ใหญ่ หมู่บา้นพื้นที่เปา้หมาย

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจ้างนักเรียน
ท างานในช่วงปดิภาคเรียน

50,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมการมี
รายได้และลดรายจ่าย
ส าหรับผู้ปกครอง

นักเรียนนักศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการพฒันาคุณธรรมจ
ริธรรม

0 ส านักปลัด เพื่อปลูกจิตสึกนึกให้
พนักงาน อบต. มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฎบิติัราชการ

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
 อบต. บวัใหญ่

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจ้างส ารวจความ
พงึพอใจของผู้รับบริการ

30,000 ส านักปลัด เพื่อเปน็การสร้างความ
โปร่งใสในการ
ใหบ้ริการประชาชน

ส ารวจความพงึพอใจกับ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่และ
ประชาสัมพนัธก์ารช าระ
ภาษี

0 กองคลัง เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการช าระภาษี

ผู้ที่ต้องช าระภาษใีนเขต
พื้นที่ ต าบลบวัใหญ่ทั้ง 14
 หมู่บา้น

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

0 กองคลัง เพื่อจัดท าทะเบยีน
แผนที่ภาษแีละ
ทรัพย์สินของ อบต.บวั
ใหญ่

ระบบแผนที่ภาษมีีความ
ครอบคลุมและถูกต้องทั้ง
พื้นที่

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการ อปท. ต้นแบบ
จัดการน้ าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน)

0 ส านักปลัด เพื่อน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
พฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใหม้ี
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ 
และสร้างรายได้ใหก้ับ
ประชาชน

ธนาคารน้ าใต้ดิน ในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่ จ านวน
 14 หมู่บา้น

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติั การร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวดันครราชสีมา

15,000 ส านักปลัด เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และ
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ค่าจัดซ้ือ
ครุภณัฑ์และค่าอื่นๆ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา

0 ส านักปลัด เพื่อจัดต้ังสถานที่กลาง
 ในการบริหารจัดการ
ของศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา

เพื่อต้ังสมทบในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นทกุแหง่ (สถานที่
กลาง) ในเขตพื้นที่อ าเภอ
บวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติั การร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ าเภอบวัใหญ่ 
จังหวดันครราชสีมา

15,000 ส านักปลัด เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และ
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ค่าจัดซ้ือ
ครุภณัฑ์และค่าอื่นๆ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการทอ้งถิ่นสัมพนัธ์
เพื่อความสมานฉันทแ์ละ
ปรองดอง

10,000 ส านักปลัด เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บคุลากรทอ้งถิ่น
รองรับการใหบ้ริการ
ประชาชน

คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน ของ อบต.บวัใหญ่

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจัดงานรัฐพธิี
หรือ/กิจกรรมของทาง
ราชการ

15,000 ส านักปลัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในวนัส าคัญของ
ทางราชการ

งานรัฐพธิหีรือกิจกรรม
ส าคัญของทางราชการ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับผังเมืองรวมบวัใหญ่

0 กองช่าง เพื่อด าเนินการการ
ภายใต้ระเบยีบหรือข้อ
ส่ังการด้านผังเมืองรวม

จัดกิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ตามระเบยีบฯ

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

โครงการจัดฝึกอบรมหรือ
ใหค้วามรู้งานด้านเคหะ
และชุมชน

0 กองช่าง เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
ด้านเคหะและชุมชน

จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับข้อส่ังการหรือ
ระเบยีบต่างๆ

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการออกเยี่ยมพบปะ
ประชาชนต าบลบวัใหญ่

0 ส านักปลัด เพื่อส ารวจตรวจสอบ
และรับฟงัปญัหาด้าน
ต่างๆ

ประชาชนกลุ่มเปา้หมายใน
เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง
 14 หมู่บา้น

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการซ่อม/สร้างบา้น
ทอ้งถิ่นประชารัฐร่วมใจ
เทดิไทอ้งค์ราชันราชินี

150,000 ส านักปลัด เพื่อซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยอย่าง
น้อย ปลีะ 1 หลัง หรือ
ตามความจ าเปน็

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพในพื้นที่ต าบลบวัใหญ่

14,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพและ
สร้างรายได้ในครัวเรือน

ประชาชนหรือ
กลุ่มเปา้หมายที่มีความ
เหมาะสมและสนใจ

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการพอ่ - แม่ดีเด่น 5,000 ส านักปลัด เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่พอ่แม่ผู้มี
หลักจริยธรรมในการ
ปฏบิติัตน

ประชาชนที่มีความ
เหมาะสม

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

15,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ภายในครอบครัว

ครอบครัวทกุระดับในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

อุดหนุนกลุ่มสตรีประจ า
ต าบลบวัใหญ่

20,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านสตรี
ต าบลบวัใหญ่

กลุ่มสตรีในระดับต าบล
และระดับหมู่บา้น

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่

10,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านผู้สูงอายุในเขต
ต าบลบวัใหญ่

กลุ่มผู้สูงอายุระดับต าบล
หรือระดับหมู่บา้น

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

อุดหนุนกลุ่มอาชีพต าบล
บวัใหญ่

20,000 ส านักปลัด เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ที่มีความเข้มแข็งใน
ต าบลบวัใหญ่

กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
พจิารณาจากคณะกรรมการ

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

อุดหนุนกองทนุสวสัดิการ
ต าบลบวัใหญ่

10,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมการออม
และพฒันาคุณภาพ
ชีวติประชาชน

กองทนุสวสัดิการชุมชน
ต าบลบวัใหญ่ (ระดับต าบล)

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

20,000 ส านักปลัด เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนใน
เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่
ได้ตระหนักและรู้ถึง
ปญัหายาเสพติด

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก
นักเรียนในพื้นที่ต าบลบวั
ใหญ่ จ านวน 50 คน

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

9,500,000 ส านักปลัด เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับ
สวสัดิการตามนโยบาย
แหง่รัฐ

ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย ก าหนดทั้ง 14 
หมู่บา้น

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้พกิาร

2,300,000 ส านักปลัด เพื่อใหผู้้พกิารได้รับ
สวสัดิการตามนโยบาย
แหง่รัฐ

ผู้พกิารตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย ก าหนดทั้ง 14 
หมู่บา้น

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาสังคม

โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้ปว่ยเอดส์

60,000 ส านักปลัด เพื่อใหผู้้ปว่ยเอดส์
ได้รับสวสัดิการตาม
นโยบายแหง่รัฐ

ผู้ปว่ยเอดส์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้ง 14 หมู่บา้น

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการกีฬาส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั

20,000 กองการศึกษาฯ ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ระเบยีบวนิัยและมี
สุขภาพแข็งแรง

กาจัดแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวยั ของ ศพด.ต.บวั
ใหญ่ ทั้ง 2 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการทศันศึกษา
บคุลากรของกองการศึกษา
 อบต.บวัใหญ่

40,000 กองการศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา อบต.บวั
ใหญ่

คณะครู และบคุลากรทาง
กองการศึกษา อบต.บวัใหญ่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการอบรมใหค้วามรู้
ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

10,000 กองการศึกษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ครู และ
คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

บคุลากรทางการศึกษาครู 
คณะกรรมการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.)

471,250 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัได้
รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ

เด็กปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม
 (นม)

766,600 กองการศึกษาฯ เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนให้
นักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 2 
แหง่ และโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ทั้ง 5 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคมใหเ้ด็ก และ
เยาวชน อบต.บวัใหญ่ (กิจ
จกรรมโตไปไม่โกง)

20,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
ใหก้ับเด็กไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทจุริตคอร์
รับชั่นและการโกงทกุ
รูปแบบ

เด็ก เยาวชน ในเขตต าบล
บวัใหญ่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียน กศน. 
ต าบลัวใหญ่

0 กองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมด้านการศึกษา

โรงเรียน กศน. ประจ า
ต าบลบวัใหญ่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

30,000 กองการศึกษาฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วนัเด็กแหง่ชาติ

จัดซ้ือ/จัดหา วสัดุอุปกรณ์
ของเล่น เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวนัเด็กแก่ศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนในพื้นที่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการพฒันาศักยภาพ
ศึกษาดูงานศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

20,000 กองการศึกษาฯ เพื่อจัดกิจกรรมทศัน
ศึกษา ใหแ้ก่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมทศันศึกษา
ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 แหง่

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลบวัใหญ่

150,000 กองการศึกษาฯ เพื่อพฒันาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ทกัษะและ
ด าเนินชีวติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

กลุ่มโรงเรียนในเขตต าบล
บวัใหญ่ ทั้ง 5 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลบวัใหญ่

50,000 กองการศึกษาฯ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่ช ารุดหรือมี
ความเส่ียงและอันตราย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บวัใหญ่ ทั้ง 2 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการก่อสร้างร้ัวปา้ย
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บา้นดอนฆ่าเสือ

150,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นดอนฆ่าเสือ มี
ร้ัวปา้ยที่มีความ
ปลอดภยัตาม
มาตรฐานของ
สถานศึกษา

ก่อสร้างร้ัวปา้ยของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนฆ่า
เสือ จ านวน 1 แหง่

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นดอนฆ่าเสือ

100,000 กองการศึกษาฯ เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
และสติปญัญา

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบา้นดอนฆ่าเสือ 
ตามแบบ อบต. ก าหนด

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นดอน
ฆ่าเสือ

247,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหโ้รงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จัดหา
อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้น
ดอนฆ่าเสือ

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นปา่
ตองทา่เนินสามัคคี

200,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหโ้รงเรียนใน
สังกัด สพฐ. จัดหา
อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียนบา้นปา่ตองทา่
เนินสามัคคี

เด็กนักเรียนบา้นปา่ตองทา่
เนินสามัคคี

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้น
หนองปรือคึมม่วง

488,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหโ้รงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จัดหา
อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้น
หนองปรือคึมม่วง

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหว้ย
โจด

157,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหโ้รงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จัดหา
อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนบา้นหว้ยโจด

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนวดับา้น
หนองตะไก้

196,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหโ้รงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จัดหา
อาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน

เด็กนักเรียนวดับา้นหนอง
ตะไก้

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการเกษตร

โครงการส่งเสริมหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพยีง

20,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนน าหลัก
แนวทางกษตรทฤษฏี
มาปฏบิติั

เกษตรกรตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

20,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อด าเนินการด้าน
การเกษตรตามอ านาจ
หน้าที่ศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

เกษตรกรตลอดจน
ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการเกษตร

โครงการเชิดชูเกียติ
ประชาชนผู้ปฏบิติัตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

10,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อเชิดชูเกียติ
ประชาชนผู้ปฏบิติัตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการเกษตร

โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

30,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

เพื่ออนุรักษพ์ชืพรรณ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ประเทศและ
ด าเนินการเปน็
ธนาคารพชืพรรณ

การส ารวจเก็บรวบรวม
ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ
 ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวฒันธรรมและ
ภมูิปญัญา

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการเกษตร

โครงการปลูกปา่และหญ้า
แฝกตามแนวพระราชด าริ

40,000 กองส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ปา่และปอ้งกัน
รักษาการพงัทลาย
ของหน้าดินในพื้นที่
สาธารณะ

พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่
เหมาะสม

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
สาธารณสุข

โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

200,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อปอ้งกันและ
รณรงค์แก้ไขปญัหา
โรคติดต่อ

เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง
 14 หมู่บา้น

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
สาธารณสุข

โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้
ประกอบกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ

0 กองสาธารณสุขฯ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
กิจการที่เปน็อันตราย
ต่อสุขภาพ

ผู้ประกอบกิจการที่เปน็
อันตรายในเขตพื้นที่ต าบล
บวัใหญ่

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
สาธารณสุข

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทางในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

50,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่ มี
การเตรียมความพร้อม
ในการคัดแยกขยะ
รูปแบบใหม่

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง 14 
หมู่บา้น

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
สาธารณสุข

โครงการปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ (สัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค พษิ
สุนัขบา้)

100,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
 และสร้างจิตส านึก
และความรับผิดชอบ
ของผู้เล้ียงได้มีส่วนร่วม
โดยน าสัตวท์ี่เล้ียงมา
รับบริการ ณ 
ใหบ้ริการประจ า
หมู่บา้น

สนับสนุนการด าเนินการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ใหสุ้นัขทกุตัวใน
เขตต าบลบวัใหญ่

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันา
สาธารณสุข

โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

280,000 กองสาธารณสุขฯ เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บา้น แหง่ละ
 20,000 บาท

1. อุดหนุนตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บา้นในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1-14 2. 
อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมปอ้งกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน หมู่ที่ 1-14 3. 
อุดหนุนตามโครงการ
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด (To BE 
NUMBER ONE)

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

อุดหนุนสภาวฒันธรรม
ต าบลบวัใหญ่

33,900 กองการศึกษาฯ เพื่ออุดหนุนสภา
วฒันธรรมต าบลบวั
ใหญ่ในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ทั้ง 14 
หมู่บา้น

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการเทดิทนูปกปอ้ง
และเทดิพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

110,000 กองการศึกษาฯ เพื่อเทดิพนูปกปอ้งและ
เทดิพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐ หรือตามหนังสือส่ัง
การต่างๆ

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการอบรมธรรมะ
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา

0 กองการศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมพทุธ
ศาสนาและพฒันา
จิตส านึกประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง 14 แหง่

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการพฒันาศักยภาพ
ศูนย์พฒันากีฬาต าบลบวั
ใหญ่

50,000 กองการศึกษาฯ เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน 
ประชาชนใหค้วาม
สนใจในการเล่นกีฬา

จัดหาวสัดุทางการกีฬา
ประจ าศูนย์พฒันากีฬาฯ

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการจัดแข่งขันกีฬา
ต้านภยัยาเสพติด

120,000 กองการศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมทกัษะและ
พฒันาการด้านกีฬา
ของเยาวชน/ประชาชน

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลบวัใหญ่ ทั้ง 14 
หมู่บา้น

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการงานฉลองชัยทา้ว
สุรนารี ประเพณีบวัไหมบวั
ใหญ่

40,000 กองการศึกษาฯ ส่งเสริม/เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมขบวนแหฉ่ลอง
ชัยทา้วสุรนารี ประเพณีบวั
ไหมบวัใหญ่ ในระดับอ าเภอ

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพฒันาการ
ทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี 
และกีฬา

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

10,000 กองการศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ
ได้รับการพฒันาด้าน
สุขภาพร่างกาย จิตใจ 
และสังคม

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
ต าบลบวัใหญ่

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอาสาสมัคร
ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก (อถล.) 
ต าบลบวัใหญ่ ประจ าป ี
2563

0  กองสาธารณสุขฯ เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่
อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ต าบลบวั
ใหญ่

กลุ่มอาสาสมัครทอ้งถิ่น
รักษโ์ลก (อถล.) ต าบลบวั
ใหญ่

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส ารวจรังวดั
ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0  กองสาธารณสุขฯ เพื่อปอ้งกันการรุกล้ า
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ใน
เขตต าบลบวัใหญ่

พื้นที่สาธารณะในเขต าบล
บวัใหญ่ ทั้ง 14 หมู่บา้น

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ ในเขตพื้นที่
ต าบลบวัใหญ่

40,000 ส านักปลัด เพื่อจัดต้ังจุดอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ ในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

จัดต้ังจุดบริการถนนสาย
หลักในเขตพื้นที่ต าบลบวั
ใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการท าแนวเขตกันไฟ 
เพื่อปอ้งกันอัคคีภยั

30,000 ส านักปลัด เพื่อปอ้งกันการเกิด
เหตุไฟปา่ หรือไฟ
ลุกลามฟางข้าว

พื้นที่จุดเส่ียงทกุหมู่บา้นใน
เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต



9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการก าจัดผักตบชวา 
และวชัพชืในแหล่งน้ า

30,000 ส านักปลัด เพื่อใหแ้หล่งน้ า
สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกและสะอาดไม่
มีอุปสรรคจากการไม่มี
อุปสรรคจากการต้ืน
เขินหรือส่ิงกีด
ขวางทางน้ าจาก
ผักตบชวาหรือวชัพชื

ก าจัดผักตบชวา และ
วชัพชืในแหล่งน้ าในเขต
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

30,000 ส านักปลัด เพื่อเตรียมสภาพความ
พร้อมในการปอ้งกันสา
ธารณภยัในฤดูแล้ง

ผู้น าหมู่บา้น/ประชาชน/
อปพร. และต ารวจชุมชน
ต าบลบวัใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการอบรมใหค้วามรู้
อัคคีภยัปอ้งกันได้ ต้องใส่
ใจไม่ประมาท

30,000 ส านักปลัด เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการ
ปอ้งกันอัคคีภยัก่อน
เกิดเหตุ

ผู้น าหมู่บา้น/ประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ต าบลบวั
ใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมทบทวน
 อปพร. ต าบลบวัใหญ่

60,000 ส านักปลัด เพื่อเตรียมสภาพความ
พร้อมในการ
ปฏบิติังานของ อปพร.
 ต าบลบวัใหญ่

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือนต าบลบวัใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ข้างถนนเพื่อปอ้งกัน
อุบติัเหตุทางถนน

30,000 ส านักปลัด เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
ข้างถนนและลด
อุบติัเหตุทางถนนใน
เขตพื้นที่ต าบลบวัใหญ่

ปรับปรุงภมูิทศัน์ข้างถนน
ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ต าบลบวั
ใหญ่

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง

150,000 ส านักปลัด เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาความเดือดร้อน
ใหแ้ก่ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบวัใหญ่

เตรียมความพร้อมในเร่ือง
ของภยัแล้งใหแ้ก่ประชาชน
 จ านวน 14 หมู่บา้น

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

โครงการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั
 อบต.บวัใหญ่

82,700 ส านักปลัด เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ อบต.บวั
ใหญ่ ใหม้ีบคุลากรที่
สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

ผู้เข้าร่วมการอบรมจิต
อาสาภยัพบิติั อบต.บวั
ใหญ่ จ านวน 50 คน

ยุทธศาสตร์ โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต
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จ. การจัดท างบประมาณ

งบประมาณ
ตามขอ้บัญญัติ

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 16 4,083,200
2. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 19 255,300
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 13 12,124,000
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา 18 3,115,850
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 5 120,000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 630,000
7. ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
 และกีฬา 7 363,900
8. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 2 0
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9 482,700

รวม 94 21,174,950

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

56 โครงการ จ านวนเงิน 18,753,714.70 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

การก่อหน้ีผูกพัน/ การเบิกจ่าย
ลงนามในสัญญา งบประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 16 4,058,000.00 16 4,058,000.00
2. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 6 136,020.00 6 136,020.00
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 4 10,495,300.00 4 10,495,300.00
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา 13 2,882,071.64 13 2,759,681.40
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 1 21,700.00 1 21,700.00
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 544,797.30 4 544,797.30
7. ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
 และกีฬา

4 308,306.30 4 308,306.30

8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 429,909.40 8 429,909.40

รวม 56 18,876,104.64 56 18,753,714.40

การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ จ านวนเงิน 20,754,149.70 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ

    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่27 กันยายน 2562 โดยมี
โครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 94 โครงการ งบประมาณ 21,174,950 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ

    องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
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ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตามข้อบญัญตัิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบา้นอาจารย์บญุโฮม ต่อจาก
งบป ี62 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
ปา่ตอง หมู่ที่ 1 ซอยบา้นอาจารย์
บญุโฮม ต่อจากงบป ี62

276,200.00 275,000.00 275,000.00 1,200.00

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นโนนพลวง หมู่ที่ 2 สายหน้าวดั
โนนพลวง ไปทางบา้นหว้ยแคน 
(ต่อจากถนนเดิม) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
โนนพลวง หมู่ที่ 2 สายหน้าวดัโนน
พลวงไปทางบา้นหว้ยแคน (ต่อจาก
ถนนเดิม)

276,200.00 275,000.00 275,000.00 1,200.00

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนายหอม โสภณ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองพะเนียด หมู่ที่ 3 สายบา้น
นายหอม โสภณ

67,100.00 67,000.00 67,000.00 100

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากงบป ี55 ไปทางบา้นนายเวยีง 
รอดสวสัด์ิ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ต่อจากงบ  
 ป ี55 ไปทางบา้นนายเวยีง รอด
สวสัด์ิ

204,600.00 202,000.00 202,000.00 2,600.00

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทาง
ไปอ่างเก็บน ้าทา่เนิน (ต่อจากจุด
เดิม งบป ี59) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
ทา่เนิน หมู่ที่ 4 ทางไปอ่างเก็บ
น ้าทา่เนิน(ต่อจากจุดเดิม งบป ี59)

276,200.00 275,000.00 275,000.00 1,200.00

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนางทองลา ไปทางบา้น
นางอริสา 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองปรือ หมู่ที่ 5 สายบา้นนาง
ทองลาไปทางบา้นนางอริสา

210,900.00 210,000.00 210,000.00 900

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบา้นนายเดช ประกอบผล 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองปรือ หมู่ที่ 5 ซอยบา้นนาย
เดช ประกอบผล

72,200.00 72,000.00 72,000.00 200

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลังโรงเรียน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หว้ยโจด หมู่ที่ 6 ซอยหลังโรงเรียน
 ต่อจากงบป ี62

276,200.00 274,000.00 274,000.00 2,200.00

9. โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน ้า บา้นหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน ้า
 บา้นหนองตะไก้ หมู่ที่ 7

371,500.00 370,000.00 370,000.00 1,500.00

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นหว้ยแคน ไปคุ้มสวนผัก 
บา้นทา่เนิน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หว้ยแคน หมู่ที่ 8 จากบา้นหว้ยแคน
 ไปคุ้มสวนผัก บา้นทา่เนิน

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงสี ตรงข้ามซอยบา้นก้านัน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
ดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ซอยโรงสี ตรง
ข้ามซอยบา้นก้านัน

232,700.00 230,000.00 230,000.00 2,700.00

รายละเอียดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีงัน้ี

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตามข้อบญัญตัิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนประปาหมู่บา้น ถึงหน้า
บา้นนายส้ารวม คงคาน้อย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
สระครก หมู่ที่ 10 จากบา้นนางเจือ
 ถึงประปาหมู่บา้น (หนองคูขาด)

311,800.00 310,000.00 310,000.00 1,800.00

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบสระน ้าอ้อม หมู่ที่ 11 

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บา้น
น ้าอ้อม หมู่ที่ 11 รอบสระน ้าอ้อม

307,600.00 305,000.00 305,000.00 2,600.00

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากศาลปู่ตา ไปหน้าวดับา้นหนัเก่า 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนัเก่า หมู่ที่ 12 จากศาลปู่ตาไป
หน้าวดับา้นหนัเก่า

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบา้นคึมม่วง เชื่อมต่อคุ้มสวนผัก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บา้นคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบา้นคึม
ม่วง เชื่อมต่อคุ้มสวนผัก

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนลาดยาง ไปทางย่าโม 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองแวงเนินสวสัด์ิ หมู่ที่ 14 จาก
ถนนลาดยาง ไปทางย่าโม

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00

17. โครงการ อบต. เคล่ือนที่
ร่วมกับอ้าเภอหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 

โครงการ อบต.บวัใหญ่เคล่ือนที่
หรือร่วมกับอ้าเภอหรือจังหวดั

50,000.00 30,500.00 30,500.00 19,500.00

18. โครงการจ้างนักเรียนท้างาน
ในช่วงปดิภาคเรียน 

โครงการจ้างนักเรียนท้างานในช่วง
ปดิภาคเรียน

50,000.00 47,520.00 47,520.00 2,480.00

19. โครงการจ้างส้ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 

โครงการจ้างส้ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ

30,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00

20. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติั การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ้าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา 

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ้าเภอบวั
ใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0

21. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติั การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อ้าเภอบวัใหญ่ จังหวดั
นครราชสีมา 

โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ้าเภอบวั
ใหญ่ จังหวดันครราชสีมา

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0

22. โครงการจัดงานรัฐพธิหีรือ/
กิจกรรมของทางราชการ 

อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอบวั
ใหญ่

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

23. โครงการซ่อม/สร้างบา้น
ทอ้งถิ่นประชารัฐร่วมใจเทดิไทอ้งค์
ราชันราชิน ี

โครงการบา้นทอ้งถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ เทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0

2. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตามข้อบญัญตัิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

24. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,500,000.00 8,230,500.00 8,230,500.00 1,269,500.00

25. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้
พกิาร 

เบี ยยังชีพคนพกิาร 2,300,000.00 2,072,800.00 2,072,800.00 227,200.00

26. โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพ
ผู้ปว่ยเอดส์ 

เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 60,000.00 42,000.00 42,000.00 18,000.00

27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

471,250.00 429,930.00 429,930.00 41,320.00

28. โครงการจัดซื ออาหารเสริม 
(นม) 

ค่าอาหารเสริม (นม) 766,600.00 707,897.64 585,507.40 58,702.36

29. โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมใหเ้ด็ก และเยาวชน อบต.บวั
ใหญ่ (กิจจกรรมโตไปไม่โกง) 

โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)

20,000.00 18,744.00 18,744.00 1,256.00

30. โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0

31. อุดหนุนโรงเรียนในเขตต้าบล
บวัใหญ่ 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตต้าบลบวัใหญ่ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0

32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้าบลบวัใหญ ่

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ทั ง 2 แหง่

50,000.00 49,500.00 49,500.00 500

33. โครงการก่อสร้างรั วปา้ยของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนฆ่าเสือ 

โครงการก่อสร้างรั ว ปา้ยของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนฆ่าเสือ

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0

34. โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ดอนฆ่าเสือ 

โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดอนฆ่าเสือ

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0

35. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นดอนฆ่าเสือ 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นดอนฆ่าเสือ 247,000.00 220,000.00 220,000.00 27,000.00

36. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นปา่ตองทา่
เนินสามัคคี 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นปา่ตองทา่เนิน
สามัคคี

200,000.00 195,960.00 195,960.00 4,040.00

37. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหนองปรือคึม
ม่วง 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองปรือคึม
ม่วง

488,000.00 480,040.00 480,040.00 7,960.00

38. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหว้ยโจด 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นหว้ยโจด 157,000.00 156,000.00 156,000.00 1,000.00

4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตามข้อบญัญตัิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

39. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นหนองตะไก้ 

อุดหนุนโรงเรียนวดับา้นหนองตะไก้ 196,000.00 194,000.00 194,000.00 2,000.00

40. โครงการปลูกปา่และหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชด้าริ 

โครงการปลูกปา่และหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด้าริ ประจ้าป ี2563

40,000.00 21,700.00 21,700.00 18,300.00

41. โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก 

โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ้าป ี2563

200,000.00 140,531.30 140,531.30 59,468.70

42. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทางในเขตพื นที่ต้าบลบวัใหญ ่

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ในเขตพื นที่ต้าบลบวัใหญ่ ประจ้าปี
 2563

50,000.00 43,036.00 43,036.00 6,964.00

43. โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
 (สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรค พษิสุนัขบา้) 

โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 
ประจ้าป ี2563 (สัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้)

100,000.00 81,230.00 81,230.00 18,770.00

44. โครงการอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุน ส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0

45. โครงการเทดิทนูปกปอ้งและ
เทดิพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษตัริย์ 

โครงการเทดิทนู ปกปอ้งและ
เทดิพระเกียรติสถาบนั
พระมหากษตัริย์

110,000.00 101,250.00 101,250.00 8,750.00

46. โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์
พฒันากีฬาต้าบลบวัใหญ่ 

โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์
พฒันากีฬาต้าบลบวัใหญ่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0

47. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้าน
ภยัยาเสพติด 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

120,000.00 119,745.00 119,745.00 255

48. โครงการงานฉลองชัยทา้วสุร
นารี ประเพณีบวัไหมบวัใหญ่ 

โครงการงานฉลองชัยทา้วสุรนารี
ประเพณีบวัไหมบวัใหญ่

40,000.00 37,311.30 37,311.30 2,688.70

49. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

10,000.00 0 0 10,000.00

50. โครงการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ในเขตพื นที่ต้าบลบวัใหญ ่

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

40,000.00 15,510.00 15,510.00 24,490.00

51. โครงการท้าแนวเขตกันไฟ เพื่อ
ปอ้งกันอัคคีภยั 

โครงการท้าแนวปอ้งกันไฟ เพื่อ
ปอ้งกันอัคคีภยั

30,000.00 29,200.00 29,200.00 800

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา

9. ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเกษตร



ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจ าปี งบตามข้อบญัญตัิ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย คงเหลือ

52. โครงการก้าจัดผักตบชวา และ
วชัพชืในแหล่งน ้า 

โครงการก้าจัดผักตบชวา และ
วชัพชืในแหล่งน ้า

30,000.00 29,200.00 29,200.00 800

53. โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

30,000.00 29,900.00 29,900.00 100

54. โครงการอบรมใหค้วามรู้
อัคคีภยัปอ้งกันได้ ต้องใส่ใจไม่
ประมาท 

โครงการอบรมใหค้วามรู้อัคคีภยั 
ปอ้งกันได้ ต้องใส่ใจ ไม่ประมาท

30,000.00 29,900.00 29,900.00 100

55. โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาภยัแล้ง 

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ภยัแล้ง

150,000.00 141,400.00 141,400.00 8,600.00

56. โครงการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั อบต.
บวัใหญ่ 

โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั อบต.บวัใหญ่

82,700.00 77,399.70 77,399.70 5,300.30



65

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

387 339,137,500 16 4,083,200 16 4,058,000 16 4,058,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมืองที่ดี

30 2,950,000 19 255,300 6 136,020 6 136,020

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สังคม

48 15,115,000 13 12,124,000 4 10,495,300 4 10,495,300

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
การศึกษา

30 5,058,000 18 3,115,850 13 2,882,071.64 13 2,759,681.40

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการเกษตร

12 290,000 5 120,000 1 21,700 1 21,700

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สาธารณสุข

34 3,335,000 5 630,000 4 544,797.30 4 544,797.30

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี และกีฬา

17 740,000 7 363,900 4 308,306.30 4 308,306.30

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษธ์รรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

14 1,950,000 2 0 0 0 0 0

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

15 1,270,000 9 482,700 7 352,509.70 7 352,509.70

รวม 587 369,845,500 94 21,174,950 55 18,798,704.94 55 18,676,314.70

       

เบกิจ่ำย
ทั้งหมด

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ
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แผนภูมแิสดงงบประมาณโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที ่1 ซอยบ้านอาจารย์บุญโฮม ต่อจากงบปี 62

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพลวง หมู่ที ่2 สายหน้าวัดโนนพลวงไปทางบ้านห้วยแคน
   (ต่อจากถนนเดิม)

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพะเนียด หมู่ที ่3 สายบ้านนายหอม โสภณ

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพะเนียด หมู่ที ่3 ต่อจากงบปี 55 ไปทางบ้านนายเวียง
   รอดสวัสด์ิ

ช. ผลการด าเนินงาน

         อบต.บัวใหญ่ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพืน้ที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ที ่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานทีส่ าคัญดังนี้

         อปท. ใส่ขอ้มลูผลการด าเนินการ เชน่ แผนภูม ิตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ ขอ้มลูผลการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ
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5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเนิน หมู่ที ่4 ทางไปอ่างเก็บน้ าท่าเนิน (ต่อจากจุดเดิม งบปี 59)

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที ่5 สายบ้านนางทองลาไปทางบ้านนางอริสา

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที ่5 ซอยบ้านนายเดช ประกอบผล

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยโจด หมู่ที ่6 ซอยหลังโรงเรียน ต่อจากงบปี 62

9. โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บ้านหนองตะไก้ หมู่ที ่7

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ที ่8 จากบ้านห้วยแคน ไปคุ้มสวนผัก บ้านท่าเนิน
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11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนฆา่เสือ หมู่ที ่9 ซอยโรงสี ตรงข้ามซอยบ้านก านัน

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระครก หมู่ที ่10 จากบ้านนางเจือ ถึงประปาหมู่บ้าน (หนองคูขาด)

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ าอ้อม หมู่ที ่11 รอบสระน้ าอ้อม

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันเก่า หมู่ที ่12 จากศาลปูต่าไปหน้าวัดบ้านหันเก่า

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที ่13 จากบ้านคึมม่วง เชื่อมต่อคุ้มสวนผัก

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงเนินสวัสด์ิ หมู่ที ่14 จากถนนลาดยาง ไปทางย่าโม
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                                                             (นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี)
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่

         ทัง้นี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงาน ของ อบต.บัวใหญ่ ทราบ เพือ่จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะต่อไป

         จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

                  ประกาศ  ณ  วันที ่ 7  ธันวาคม  พ.ศ. 2563



ส่วนที่ 6 
ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 

 
กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น 

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเ่ป็นทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น ้าล้าคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก้าหนดวิธีการเช่นนี ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis) ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ ได้มีการด้าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลที่เกิดขึ น หรือได้ด้าเนินการจัดซื อหรือจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี  
 
1. ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   
 1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านอาจารย์บุญโฮม ต่อจากงบปี 62 
  (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 สายหน้าวัดโนนพลวงไปทางบ้าน 

     ห้วยแคน (ต่อจากถนนเดิม) 
  (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหอม โสภณ 
  (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพะเนียด หมู่ที่ 3 ต่อจากงบปี 55 ไปทางบ้าน 

     นายเวียง รอดสวัสดิ์ 
  (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ทางไปอา่งเก็บน ้าท่าเนิน (ต่อจากจุดเดิม 

     งบปี 59) 
  (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 สายบ้านนางทองลาไปทางบ้าน 

     นางอริสา 
  (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายเดช ประกอบผล 
  (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 ซอยหลังโรงเรียน ต่อจากงบปี 62 
  (9) โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน ้า บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 
  (10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 จากบ้านห้วยแคน ไปคุ้มสวนผัก บ้านท่าเนิน 
  (11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ซอยโรงสี ตรงข้ามซอยบ้านก้านัน  
  (12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระครก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางเจือ ถึงประปาหมู่บ้าน  

      (หนองคูขาด) 
  (13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน ้าอ้อม หมู่ที่ 11 รอบสระน ้าอ้อม 
  (14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 จากศาลปู่ตาไปหน้าวัดบ้านหันเก่า 
  (15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วง เชื่อมต่อคุ้มสวนผัก 

(16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 จากถนนลาดยาง  
      ไปทางย่าโม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(จ่ายขาดเงินสะสม) 
(1) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 สายบ้านป่าตอง - โรงพยาบาลบัวใหญ่  
     (ต่อจากปี 2561) 
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 ซอยหน้าบ้านนายเด่นชัย จันทร์ประโคน 
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเสมอ แอบบัว ไปทางคลองสวยรีสอร์ท 

  (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางสุทธิรักษ์ ไพรงาม (คุ้มสวนผัก) 
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 สายแยกบ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ 
     ไปทางบ้านนางทองลา 
(6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางหนูเพลิน  
     หลังโรงฆ่าสัตว์ 
(7) โครงการขุดลอกล้ารางสาธารณประโยชน์ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 
(8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 8 จากบ้านห้วยแคนไปบ้านโนนพลวง 
(9) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 (สายบ้านสระครก - ทางหลวง 202) 
(10) โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมติดตั งเครื่องออกก้าลังกาย บ้านสระครก หมู่ที่ 10 
(11) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 จากสามแยกคุ้มประปา ไปยัง 
      บ้านเลขท่ี 94 
(12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยตะลุมปุ๊ก 
(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 สายรอบหมู่บ้าน 
      ด้านทิศตะวันตก 
(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค)์ 

  (1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งน ้ากักเก็บน ้าระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 
 

 ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ ได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ด้านโครงสร้างพื นฐานในเขตพื นที่
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ มีคณะกรรมการในการก้าหนดคุณลักษณะ และคณะกรรมการในการตรวจ
รับการจ้าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื นที่ต้าบลบัวใหญ่ ที่สัญจรไปมาและล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 
 
2. ครุภัณฑ์ 
 2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (1) จัดซื อโต๊ะส้านักงาน 
  (2) จัดซื อเก้าอี ส้านักงาน 
  (3) จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
  (4) จัดซื อเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ ได้ด้าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์ ซึ่งมีสภาพคงทน การจัดซื อ
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ มีคณะกรรมการในการตรวจรับ และลงหมายเลขครุภัณฑ์และ
ปีงบประมาณที่จัดซื อโดยการท้าเป็นบัญชีครุภัณฑ์ มีการน้าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบัวใหญ่ ที่ปรากฏข้างต้นนั น มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. วัสดุ 
 วัสดุที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั น โดยรายละเอียดดังนี  
 3.1 วัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
 3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น ้ายาท้าความสะอาดพื น 
 3.4 วัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย สี ตะปู สังกะสี 
 3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
 3.6 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ามัน 
 3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิวล์   
 3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ 
 3.9 วัสดุการศึกษา เช่น ของเล่นเด็ก เครือ่งเล่นพลาสติก สื่อการศึกษา 
  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ ได้ด้าเนินการจัดซื อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและ
วัสดุที่ใช้แล้วสิ นเปลืองหมดไป การจัดซื อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ มีคณะกรรมการในการตรวจ
รับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ วัสดุที่เบิกได้น้าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่    
 
 

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



ส่วนที่ 7 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้ำน และต ำบล กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเป็นกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น เช่น สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กำรเมือง กฎหมำย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเครำะห์เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ กำรวิเครำะห์สภำพ
ภำยนอกนี้ เป็นกำรระบุถึงโอกำสและอุปสรรคที่จะต้องด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรำยละเอียดผล
กำรวิเครำะห ์ดังนี้ 

1.1 โอกาส (O : Opportunity) 
(1) มีสถำนศึกษำระดับประถม และมัธยมศึกษำอยู่ในพื้นท่ี 
(2) มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ 

     (3) ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล เช่น โครงกำรละ 5 ล้ำน หมู่บ้ำนละ 2 แสน 
  (4) มีศูนย์ด ำรงธรรมระดับต ำบล 

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1) บริกำรทำงภำครัฐหลำยอย่ำงยังเข้ำไม่ถึง เช่น กำรท ำบัตรผู้พิกำร 
 (2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีงบประมำณในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ มีจ ำนวนจ ำกัด ไม่

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน รวมถึงควำมต้องกำรที่จะพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ให้เจริญควบคู่ไปพร้อมๆ กันได้
ในหลำยๆ ด้ำน เมื่อเทียบกับภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยอื่น ตำมภำรกิจถ่ำยโอนฯ ตำมนโยบำยท้องถิ่น นโยบำยจังหวัดและนโยบำยรัฐบำล 

(3) พ้ืนที่ในเขตบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ มีพ้ืนที่และประชำกรพอสมควร เมื่อ
เปรียบเทียบกับควำมต้องกำรในด้ำนกำรใช้น้ ำ ควำมต้องกำรทำงด้ำนแหล่งกักเก็บน้ ำ ซึ่ งท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่
ต ำบลบัวใหญ่ ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำติดต่อกันมำหลำยปีในช่วงฤดูแล้ง และไม่มีแหล่งส ำรองน้ ำที่เพียง
พอที่จะกักเก็บน้ ำเพ่ือให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง      
 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น 
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหำโอกำสพัฒนำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลโดยก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในโดยวิเครำะห์ ตรวจสอบ ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเครำะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกำส ข้อจ ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
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2.1 จุดแข็ง  (S = STRENGTH)   
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและควำมต้องกำร  ประชำชนมีควำมต้องกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุน 

แนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
- บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ มีบุคลำกรและอัตรำก ำลัง จ ำนวนและคุณวุฒิอยู่ 

ในระดับท่ีพร้อมที่จะด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
- เทคนิคกำรท ำงำน  ส่วนมำกเป็นงำนที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีกำรท ำงำนในระดับสูงนัก 
- งบประมำรณ  ต้นทุนกำรด ำเนินงำน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำก 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำใน 

ด้ำนสังคมและกำรศึกษำสำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำใน 

ด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ผู้น ำ ผู้บริหำร สนับสนุนแนวคิดและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำใน 

ด้ำนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
- ประชำชนได้รบประโยชน์ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริมำก มีศูนย์บริกำรประชำชน   

เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมมั่นคงและมีกำรจัดตั้งอำสำสมัครป้องกันระดับต ำบลในกำรให้บริกำร อ ำนวยกำรช่วยเหลือ
เกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

- มีกำรจัดโครงกำรภำยในที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและชุมชน 
- มีกำรบริหำรจัดกำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำล 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีน่ำท่องเที่ยวให้ควำมสนใจ 
2.2 จุดอ่อน (W = WEAJBESS) 
- โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ 
- มีจ ำนวนโครงกำรที่ต้องกำรจ ำนวนมำก และไม่ทั่วถึง 
- ประชำชนยังไม่สนใจและมีควำมจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงกำรที่รัฐจัดให้ควำมช่วยเหลือ 
- ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรเมืองกำรปกครอง 
- ประชำชนยังไม่เข้ำใจ ไม่ให้ควำมส ำคัญถึงบทบำทของตนเองในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
- ประชนชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
- ประชำชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อย 
- ประชำชนยังขำดควำมสนใจในเรื่องกำรรับผิดชอบร่วมมือกันในกำรบริหำร 
- ประชำชนได้รับผลประโยชน์จำกกำรท ำอำชีพเสริมได้ค่อนข้ำงน้อยเนื่องจำกไม่มีกำรเชื่อมโยง 

ด้ำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในจังหวัด 
2.3 โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
- รัฐมีกำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เป็นต้น 
- พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

หน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อบต. 
- กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติที่รัฐบำลส่งเสริม 
- ด้ำนผู้น ำหมู่บ้ำน มีควำมเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
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2.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T = THREAT) 
- งบประมำณท่ีได้รับกำรอุดหนุนไม่เพียงพอ กำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจนเป็น 

งำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆ ส่วนที่ต้องประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้ำงมำกท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่คล่องตัวเกิดควำมล่ำช้ำในกำร 

ท ำงำนประชำชนจึงเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
- กำรแก้ไขปัญหำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุขเป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยๆ 

ส่วนที่ต้องประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริกำร เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหลำยๆ ส่วนที่ต้องประสำนงำนกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร เป็นงำนที่ต้องอำศัยจิตส ำนึก เก่ียวกับกำรใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงำนที่ค่อนข้ำงจะคำดเดำผลงำนได้ยำก ขำดกำรบูรณำกำรและกำรประสำนงำนที่ดีในหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 
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