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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
                     (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
                     (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่   จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564    
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                   

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนา
ประจำปี พ.ศ. 2563 

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   

3.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ในแต่ละส่วน/
กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน 

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่เกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง สามารถจัดลำดับ 
ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป 
 
แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ และ คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 

อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

                     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
                         โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว 

     2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

     3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ ๒ 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการ
ประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขึ้น  
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก  
 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการ
รายงาน ดังนี้ 
   
  แบบท่ี 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 
  ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วน
เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้ 
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แบบท่ี 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ ่โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
  ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ 2   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
      จังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2    แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 

 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
                     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอ
ประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“สิ่งแวดล้อมที่ดี มีวัฒนธรรม  ก้าวนำเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

1. พันธกิจ  (mision) 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ  ความรู้   มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจาก

ภาครัฐอย่างเท่าเทียม 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการรักษาความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-

2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป 

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-
2565)  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน   2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
(พ.ศ. 2561-2565) 

 

 
 
 
 



 

 

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 2 30,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 3 3,550,000.00 5 4,280,000.00 6 4,430,000.00 6 4,430,000.00 6 4,430,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 14 14,240,000.00 14 14,240,000.00 14 14,240,000.00 14 14,825,000.00 14 14,240,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 230,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 94 123,855,520.00 106 138,667,400.00 172 190,581,240.00 145 224,652,951.00 82 181,143,537.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

10 440,000.00 14 630,000.00 14 650,000.00 14 650,000.00 14 650,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 7 1,070,000.00 7 1,070,000.00 7 1,270,000.00 7 1,270,000.00 7 1,270,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 6 310,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 7 330,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 500,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 8 555,000.00 

รวม 148 144,450,520.00 184 160,539,400.00 251 212,823,240.00 224 247,479,951.00 161 203,385,537.00 

 
 
 
 



 

 

 
                   การจัดทำงบประมาณ 
                                      ผู้บริหารอบต.หนองแจ้งใหญ่  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  48  โครงการ 
                     งบประมาณ 20,969,438 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 4 3,617,910.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 9 14,127,120.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 23,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 1,100,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 10 480,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 428,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 1,053,408.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

รวม 48 20,969,438.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน 

1,196,910.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนท่ีเรยีนอยู่ในโรงเรียน
ตำบลหนองแจ้งใหญไ่ด้รบัอาหาร
เสรมิ (นม) 

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน 

416,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน 
โรงเรียนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

144,500.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ฯลฯ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน 

1,860,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน 
โรงเรียนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร โครงการจดัหาวัสดุการเกษตร 10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดหาวัสดุทางการเกษตรได้
เหมาะสมและถูกต้อง 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

7. 
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานตอ่
แนวทางพระราชดำร ิ

โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

50,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้
ร่วมกันปลูกต้นไม ้

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควรตำบลหนองแจ้งใหญ ่

30,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร 

เยาวชนได้ความรู้ และรู้
วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันสมควร 



 

 

 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ยตุิความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

15,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้เด็กและสตรีได้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎ หมายคุ้มครองเด็ก
และสตร ี

เด็กเยาวชน สตรีในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่. 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีและการจัดทำหีบห่อบรรจุภณัฑ์ 

35,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตร ี

กลุ่มสตรีในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

11. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ด้อยโอกาส 

21,600.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนให้กับผูสู้งอาย ุ
ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบล หนองแจ้ง
ใหญ่ 

12. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,221,120.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายุในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

13. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 3,734,400.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

14. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการส่งเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส ์

30,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส ์
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

15. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
อุดหนุนปกครองอำเภอบัวใหญต่าม
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

10,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเสพติด 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

16. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติ 

30,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันสถาบันสำคัญของชาต ิ
ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

17. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคเอดส ์

10,000.00 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

เยาวชนและประชาชนในตำบล
หนองแจ้งใหญ ่

18. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตน ราชสุดาฯ 

6,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์มภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยทีด่ ี

หญิงมีครรภ์และเด็กทารก  

 
 



 

 

 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ 

7,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทาง
ความคิดสร้างภมูิคุ้มกันทาง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้นำและเยาวชนหมู่ที่ 1-10 
ต่อต้านป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

20. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ 200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรังซ่อมแซมอาคาร
จอดรถให้แข็งแรงและปลอดภัย 

อาคารขนาด กว้าง 8.00 
เมตร ยาว 12. เมตร 

21. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมให้มีพ้ืนท่ีใช้งานมาก
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 29.00 เมตร 

22. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสด ุ 200,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุให้มี
พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 

อาคารขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร 

23. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยามและอาคาร
อเนกประสงค์ 

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กองประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารป้อม
ยามและอาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 
10.00 เมตร 

ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 
10.00 เมตร 

24. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 40,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมในการพัฒนา 4 ด้าน 

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมในการพัฒนาทั้ง 4 
ด้าน 

25. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล
หนองแจ้งใหญ ่

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ของประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

ประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

26. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีงานฉลองชัยท้ายสุร
นารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 

80,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ชาวอำเภอบัวใหญ่ระลึก
ถึงวีระสตรีท่านท้าวสุรนารี (คุณ
ย่าโม) 

ชาวอำเภอบัวใหญ ่



 

 

 

27. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบล
หนองแจ้งใหญ่ 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอุปกรณ์และ
พัฒนาการเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

เยาวชนไดเ้ล่นกีฬาเพ่อ
ส่งเสริมการสุขภาพและกีฬา
ภายในตำบลฯ 

28. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติด 150,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 
ในตำบลหนองแจ้งใหญ่มสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชนและประชาชน ใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ ่

29. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทย 

ประชาชนภายในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

30. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีชาวไทย 

ประชาชนภายในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

31. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ 30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากร
ท้องถิ่นได้พบปะสังสรรค์กัน 

เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท้องถิ่นทั้ง 
๑๐ อบต. 

32. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการพัฒนาจติสำนึกและจรรยาบรรณเชิง 
บูรณาการ 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. มี
การพัฒนาจิตสำนึก และ
จรรยาบรรณ ในวันสำคญัทาง
ศาสนา 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 

33. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 100,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมให้กับ
ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก
สภา อบต. เจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 
ฯลฯ 

 



 

 

 

34. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัตั้ง/อดุหนุน ศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา ประจำป ี

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนสถานท่ีกลางใน
การประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการรับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและความเดือดร้อน
ของประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนประจำ
อำเภอบัวใหญ ่

35. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำหรือปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

108,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อให้ปรับปรุงระบบข้อมูล
ภาษีที่ถูกต้องและบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบ
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

36. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดังานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของ
ท้องถิ่น 

80,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานให ้

การจัดงานต่าง ๆ ตาม
โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิ
ในการบริหาร 

37. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นและทศันศึกษา ดู
งาน 

200,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน 
ได้รับความรู้ในการปฏิบตัิงาน
ราชการให้มีประ สิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

พนักงานส่วนตำบล สมาชิก
สภาฯ พนักงานจ้าง ผู้นำ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

38. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบลในการรับฟังความ
คิดเห็นความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

39. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกผู่้มหีน้าท่ีชำระ
ภาษี 

0.00 สำนัก/กองคลัง 
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษ ี

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

40. 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 
สำนักปลดั อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น 



 

 

41. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่าง ๆ 893,408.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัย
พิบัติต่าง ๆ 

หมู่บ้านภายในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปอ้งกันและลดอุบัติเหตุชว่ง
เทศกาลต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๑๐ 

43. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

120,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้เขา้รับ
การฝกึอบรม 

เยาวชนและประชาชนใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ ่

44. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ประจำปี 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของ อปพร. 

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

45. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝกึทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของ 
อปพร. 

หมู่ที่ 1-10 

46. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการ
เพิ่มประสทิธภิาพให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

อปพร.ภายในตำยบหนองแจ้ง
ใหญ่ 

47. 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเน่ืองจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมฯ (อพ.สอ.สถ.) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองพระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื
อันเน่ืองมาจากพระ ราชดำริ
สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

48. 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ำ รักป่ารกัษาแผ่นดิน 50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างและปลกูฝังให้
ประชาชนในตำบล เกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้
มากย่ิงขึ้น 

ผู้บริหาร/ สมาชกิสภา อบต. /
พนักงานสว่นท้องถิ่น/ 
พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง และระ
ชาชนในตำบล 

 



 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  15  โครงการ 
จำนวนเงิน  19,109,838  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  15  โครงการ  จำนวนเงิน  16,896,887  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 1 11,040.00 1 11,040.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 4 3,085,509.18 4 3,085,509.18 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 1 2,590.00 1 2,590.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3 12,835,800.00 3 12,828,700.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 1 179,000.00 1 179,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา     

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 3 202,209.00 3 202,209.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 2 587,839.00 2 587,839.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

รวม 15 16,903,987.18 15 16,896,887.18 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแจ้งใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา วัสดุอื่น 1,196,910.00 958,749.18 958,749.18 238,160.82 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

416,500.00 314,680.00 314,680.00 101,820.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 144,500.00 106,600.00 106,600.00 37,900.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร่ส่วนตำบล 1,860,000.00 1,705,480.00 1,705,480.00 154,520.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร วัสดุการเกษตร 10,000.00 2,590.00 2,590.00 7,410.00 

6. 
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานตอ่แนวทาง
พระราชดำร ิ

โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษพ์ื้นที่สีเขียว 50,000.00 11,040.00 11,040.00 38,960.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,221,120.00 9,293,000.00 9,285,900.00 928,120.00 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 3,734,400.00 3,528,800.00 3,528,800.00 205,600.00 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 200,000.00 179,000.00 179,000.00 21,000.00 

11. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจดัทำหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 108,000.00 60,339.00 60,339.00 47,661.00 

13. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 200,000.00 121,870.00 121,870.00 78,130.00 

14. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เงินสำรองจ่าย 893,408.00 569,789.00 569,789.00 323,619.00 

15. 
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 25,000.00 18,050.00 18,050.00 6,950.00 



 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 2 30,000.00 1 50,000.00 1 11,040.00 1 11,040.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 6 4,430,000.00 4 3,617,910.00 4 3,085,509.18 4 3,085,509.18 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเกษตรกร 4 225,000.00 2 30,000.00 1 2,590.00 1 2,590.00 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 14 14,825,000.00 9 14,127,120.00 3 12,835,800.00 3 12,828,700.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 512,000.00 3 23,000.00     

6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 145 224,652,951.00 4 1,100,000.00 1 179,000.00 1 179,000.00 

7.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 14 650,000.00 10 480,000.00     

8.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 7 1,270,000.00 7 428,000.00 3 202,209.00 3 202,209.00 

9.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 7 330,000.00 6 1,053,408.00 2 587,839.00 2 587,839.00 

10.ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 555,000.00 2 60,000.00     

รวม 224 247,479,951.00 48 20,969,438.00 15 16,903,987.18 15 16,896,887.18 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

  สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
มีดังนี้ 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ / กิจกรรม ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา 
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ 

4. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบาง
โครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม / 
โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ 
6. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ 

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข 
ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า 

 
 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ 
รับรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชนตนเอง 

2. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ 
สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ นำมา
ปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบาย ในการใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือ 
ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ทราบ เพ่ือจะ
ได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีใน
ระยะต่อไป 

 
     

 
 



 

 

แบบท่ี  ๓/๑... 
 

-๒1- 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่   30  ธันวาคม  2564 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำร ิ 2 1 50 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4 66.67 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 4 2 50 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 14 9 64.29 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 3 17.65 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 145 4 2.76 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

14 10 71.43 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 7 7 100 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

7 6 85.71 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2 25 

รวม 224 48 21 

 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่  ๔ 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลง
วันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่
กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
๓.๔  วสิัยทัศน์ (5)  
๓.๕  กลยุทธ (5)  
๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8  แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5)  

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

ประเด็นการ... 
 



 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 . ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 



 

 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 .7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
3 .9  ความเชื่ อมโยง
ข อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

ประเด็นการ... 
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๒.  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5)  
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5)  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)  
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5)  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผล
การนำแผนพฒันา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  ที่
ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ  ตรงตอ่ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัตริาชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวตัถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบจุำนวนเทา่ไร  กลุม่เป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพฒันา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏบิตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน็
เมือง(5) การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา แลว้ต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5 ) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

   



 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.6 โครงการมีความ

สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม
ทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้ อ งถิ่ น มี ค วาม มั่ น ค ง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น  เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ น าแล้ ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   (4) ความ
เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


