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บทน า 
 

            จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง  ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิเช่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมการคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น 

              อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ การด าเนินงาน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปรงใส่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน“แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จได้ด้วย 

              ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ  5 ประการคือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความ
ยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  (3) ท าให้
การด าเนินงานการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและ 
(5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ท าให้การด าเนินงาน
บรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 

              ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น “การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานที่มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ นั้นจึงกล่าวได้ว่า 
“การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา 

          จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง“ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

               การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

              ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการ
เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

              โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่า
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

              ในส่วนของ “การประเมินผล”  นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่าง
เป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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ค าชี้แจง  : แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
................................................................................................................................................................. 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความส าคัญของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ   
   พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ   
     ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  1  การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ปีละ  2  ครั้ง 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน    ประจ าปีงบประมาณ  2561 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 5 100,000.00 5 100,000 5 100,000 5 100,000 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 6 3,685,000.00 6 3,685,000 6 3,685,000 6 3,685,000 

ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 215,000.00 3 215,000 3 215,000 3 215,000 

ด้านการพัฒนาทางสังคม 15 8,320,000.00 15 8,320,000 15 8,320,000 15 8,320,000 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 320,000.00 9 320,000 9 320,000 9 320,000 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 117 111,432,470.00 97 109,679,500 60 84,803,740 44 88,489,500 

ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา 
-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา 

11 553,000.00 11 553,000 11 553,000 11 553,000 

ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 9 278,000.00 9 280,000 9 280,000 9 280,000 

ด้านการรักษาความปลอดภยัชีวิต
และทรัพย์สิน 

7 1,145,000.00 7 1,145,000 7 1,145,000 7 1,145,000 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา 

6 1,000,000.00 6 1,000,000 6 1,000,000 6 1,000,000 

รวม 188 127,048,470.00 168 125,297,500 131 100,421,740 115 104,107,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

แบบท่ี  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



  
 
 2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561) 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่เสร็จ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ โครงการที่ยกเลกิ โครงการทีเพ่ิมเติม รวมท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 5  3          
ด้านการพัฒนาการศึกษา 6  4          
ด้านการพัฒนาการเกษตร 3  3          
ด้านการพัฒนาทางสังคม 15  10          
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9  5          
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 117  5  14  -  11  21  
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา -วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 11  6          
ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 9  6          
ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยส์ิน 7  5          
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา 6  0          

รวม 188  56          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



5 
 
 
สวนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี 2561 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างเนินการ ยังไม่ด าเนินการ งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณที่เบิก 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
คาชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ องค์กร    
                        ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงาน   
                         ปีละ 2 ครั้ง   
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 
 ๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน ….................................……  
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในป ี 2561 
 ๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการทีไ่ด้ปฏบิัติ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 5 3 
.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการศกึษา 6 4 
ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 3 
ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาทางสังคม 15 10 
.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 5 
ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 117 14 
ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว์ศาสนา์-วัฒนธรรม์ประเพณี์และกีฬา 11 6 
ยุทธศาสตร ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 9 6 
.ยุทธศาสตร ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย สิน 7 5 
ยุทธศาสตร ด้านการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม์แนวทางการพัฒนา 6 - 

รวม 188 56 

 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินการ  
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     
๕.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา     
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     

ภาพรวม    
 
 



 
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2561 
 

ยุทธศาสตร  

แผนการด าเนนิการทั้งหมด อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 5 2.66 100,000 0.08 3 5.36 40,000 0.18 1 33.33 10,000.00 5.03 1 33.33 10,000 7.16 1 50.00 10,000 7.52 

2.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการศึกษา 6 3.19 3,685,000 2.90 4 7.14 3,562,324 15.84 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 1.60 215,000 0.17 3 5.36 75,000 0.33 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

4.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาทางสังคม 15 7.98 8,320,000 6.55 10 17.86 13,553,400 60.26 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 

5.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 9 4.79 320,000 0.25 5 8.93 306,654 1.36 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

6.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 117 62.23 111,432,470 87.71 14 25.00 3,707,000 16.48 2. 66.67 189,000.00 94.97 2 66.67 129,600 92.84 1 50.00 123,000 92.48 

7.ยุทธศาสตร ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว์ศาสนา์-วัฒนธรรม์ประเพณี์
และกฬีา 

11 5.85 553,000 0.44 6 10.71 340,000 1.51 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

8.ยุทธศาสตร ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 9 4.79 278,000 0.22 6 10.71 316,000 1.41 0 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 

9.ยุทธศาสตร ด้านการรกัษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย สนิ 7 3.72 1,145,000 0.90 5.0 8.93 590,604 2.63 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.00 

10.ยุทธศาสตร ด้านการอนุรกัษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม์แนว
ทางการพัฒนา 

6 3.19 1,000,000 0.79 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

รวม 188 
 

127,048,470 
 

56.0   22,490,982   3   199,000.   3   139,600   2   133,000   

 
 
 

 
                             หมายเหตุ  ร้อยละ(เปรียบเทียบระหว่างจ านวนโครงการที่ท าจริงกับจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์) 
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การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหาร อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  28  กันยายน  
2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 22,490,982 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 3 40,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 4 3,562,324.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 3 75,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางสังคม 10 13,553,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 306,654.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 3,707,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา -วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 6 340,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 316,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 5 590,604.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนา 

- - 

รวม 56 22,490,982.00 

 
 
5. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี  2561 
 

   
อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. โครงการฝึกอบรมตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 1 2561 1 10,000.00 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 (ซอยท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน 

100 1 5/2561 45 123,000.00 123,000.00 

3. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
รอบหมู่บ้าน บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 

10 1 6/2561 60 66,000.00 6,600.00 

รวม 199,000.00 139,600.00 

ข้อมูล ณ 17/04/2561 



 
 

8 
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม  
 

ช่ือโครงการ โครงการ 
ที่เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุกบ้านหนองแจ้งใหญ่หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3  
568,000 บาท 

   

2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้หญ้าคา หมู2่ (ซอยท่ีท าการบา้นผู้ใหญ่)  
งบประมาณ 125,000 บาท 

   

3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 งบประมาณ             
316,000 บาท 

   

4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในหมู่บ้า บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4  321,000 บาท    
5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเสมาทอง หมู่ที ่5  งบประมาณ 
159,000 บาท 

   

6.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. รอบหมู่บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 67,000 บาท    
7.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านตลุกยาง –บ้านด่านช้าง ต าบลห้วยยาง  งบประมาณ 
223,000 บาท 

   

8โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านอีโค บ้านอีโค (คุ้มโนนหินปูน) – บ้านด่านช้าง ต าบล
ห้วยยาง งบประมาณ 568,000 บาท 

   

9 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกสค์อนกรีตบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 375,000 บาท  

   

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 164,000 บาท    
11. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยหนองแซง บ้านหนองไขผ า หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
164,000 บาท 

   

 
 
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ปี 2561 
 

ชื่อโครงการ โครงการ
ที่เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปวัดบ้านดอนเค็ง หมู่ที่  9 งปบระมาณ 
188,000 บาท  

   

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 188,000 บาท      
3. โครงการก่อสร้างถนนถินคลกุหมู่ที่ งบประมาณ 188,000 บาท      
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 188,000 บาท    
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมู่ที่ 7   งบประมาณ 188,000 บาท    
6. โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที 6 งบประมาณ 188,000 บาท    
7. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 3  งบประมาณ 198,000 บาท    
8.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยน้ าเค็ม หมู่ที่2 งบประมาณ 894,000 
บาท  

   

9. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10 งบประมาณ 188,000 บาท     
10.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000 
บาท 
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งบรายจ่ายประจ าปี  2561  
 

ประเภทรายจ่าย 
จ านวนเงิน รวม 

เงินรายได้ 
เงินอุดหนุน 

ทั่วไป 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 

งบกลาง 188,121 6,133,292 - 448,000   

งบบุคลากร      
  - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  804,740.87      
  - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,280,329.6

6 
    

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ าครู ผดด.)  269,400    
งบด าเนินการ      
   - ค่าตอบแทน 100,650 19,200    
   - ค่าใช้สอย 296,268.10 492,500     
   - ค่าวัสด ุ 159,377 276,832.12    
   - ค่าสาธารณูปโภค 88,585.82     
   - หมวดเงินอุดหนุน  1,055,468.5

1 
   

งบลงทุน      
   - ค่าครุภณัฑ ์      
   - ค่าที่ดินและส่งก่อสรา้ง      
งบเงินอุดหนุน      
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  4,120,600    
  - เบี้ยยังชีพผู้พิการ   1,878,400    
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่ายเอดส์   6,000    
  - รายจ่ายตามข้อผูกพัน   128,292    
งบรายจ่ายอ่ืน      
    รายจ่ายอื่น       
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้ 4,918,072.4

5 
    

รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,725,692.6
3 

 448,000  

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  13,643,765.08 
รวมรายจ่ายขาดเงินสะสม  448,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  14,091,765.08 
 
 
หมายเหตุ    ข้อมูล ณ  วันที่   31  มีนาคม พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่  4   ปัญหา  และอุปสรรในการปฏิบัติงาน 

 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ 
    เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ  
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า  
3.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   เดือนตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (รอบเมษายน) 
-ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต. หนองแจ้งใหญ ่    
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ                               ประธานกรรมการ           ลงชื่อ                              กรรมการ 
          ( นายสมัคร     บุพบุญ)              (นายวัชระ  ทองสุขนอก) 
 
 

ลงชื่อ                       กรรมการและเลขาฯ            ลงชื่อ                           กรรมการ 
         (นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ)            (นางปรัชญา  จันธิดา) 
 
 

ลงชื่อ       กรรมการ              ลงชื่อ                           กรรมการ 
         (นางมารศรี     นาดี)                                     (นางบัวแพร  แก้วหีด) 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการ              ลงชื่อ                   กรรมการ 
        ( นายทองพูน  ทองแสง )              (นายสมัย   บ้วนนอก) 
 
ลงชื่อ   กรรมการ                       ลงชื่อ                           กรรมการ    
        (นายอ านวย  นพรัมย์)                                                     (นางวัฒนา  เลิกนอก)                                         
                                           
ลงชื่อ   กรรมการ                       ลงชื่อ                           กรรมการ    
        (นายวิไล  พันธ์วิริยากุล)                                                     (                        )                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    
 
 
การประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ก าหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การ
ประเมินผลโครงการจะก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินผลจะ
พิจารณาเรืองปริมาณ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม น าไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม 

 

ค าชี้แจง :   แบบที่  3   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ   1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ     ชาย      หญิง 
 2.   อาย ุ   ต่ ากว่า  20  ป ี   20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 

  41 -50  ป ี    51 - 60 ป ี    มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................................  
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
5)  ความโปร่งใส่ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา    
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

แบบที่  3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภพรวม
ภาพรวมภาพรวม 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ชื่อ  อปท.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น   10  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
.... 

 
 

๓. จ านวนงบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสามปี 2559  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  75,631,000  บาท  
    งบประมาณที่ ด าเนินการได้ตามศักยภาพของ อบต. หนองแจ้งใหญ่  เป็นเงิน  8,931,000  บาท  
    คิดเป็น ร้อยละ 11.81 
๔. จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  44  โครงการ  จากทั้งหมดตามแผนงาน   172  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  25.58 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
  



 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 รอบเดือนเมษายน  

--------------------------------------------------- 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดยจัดท าเป็นรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอง
เดือน เมษายน พร้อมข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
 
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่  จึงประกาศ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ ประจ าปี พ.ศ. 2561  รอบเดือน เมษายน มาเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                            (นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ที่  นม 96001/                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
             อ าเภอบัวใหญ่  นม 30120 
 
 

                        17   พฤษภาคม  2561 
 
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
เรียน   นายอ าเภอบัวใหญ่ 
 
สิงที่ส่งมาด้วย 1.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน 1 ชุด            
  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้จัดท า
และประกาศ  เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  รอบเดือน เมษายน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นั้น 
 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงส่งผลรายการการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561   รอบเดือน เมษายน (ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560- เดือน มีนาคม 
2561)  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                                                              (นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดฯ 
โทร. 0-4446-2537 

 
“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


