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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานติดตามแผน 
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการ 
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะ ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดําเนินงานเป็นไป
ตาม เป้าหมายหรือไม่และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะได้นําข้อมูล
ดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  ด้าน ดังนี้   

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

 

1.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) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
                     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทั่วไปทราบ และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่   จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2565    

บทสรุปของความสำคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และ เมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด 
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ัง รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่   ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผลแผน 
                   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใด ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนา ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
ซ่ึงจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิ 
ภาพและ ประสิทธิผล  

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้  
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3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเรง่รัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงานโครงการการ 

ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแจง้ใหญ่   
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ หรือ สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29   กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร  

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  2  คน 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แจ้งใหญ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังนี ้ 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
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2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แจ้งใหญ่  ได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   ดังนี้  

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และ โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์ หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมี ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้ ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตาม ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ ขอบเขตในการติดตาม  

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ   คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่ เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  

2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ 
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการ การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน หรืออาจใช้หลายๆวิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตาม ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถปุระสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่ 
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3. การติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

มีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น  แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี  จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว   แล้วให้เสนอเป็น
ญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเป้นการรับทราบ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน  15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นรับทราบ  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นรับทราบ  เพ่ือนำไปดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข  กำหนดแทนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและ
ดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

แผนผงัขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
                                                   เสนอรายงานต่อ 
                                                   ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
                                                    
                                                เสอรายงานต่อสภาฯ 

                                                                                            
   
 
 
 
 
 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
                     แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้ 
                     1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ ่ 
                         โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นไปแล้ว 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น/
รับทราบ/

จัดทำประกาศ 

สภาท้องถิน่/
รับทราบ/
ข้อคิดเห็น/
ซักถาม 

คณะกรรมการ
พัฒนา 
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     2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  
         เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัต ถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

     3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง   
         โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ในแต่ละส่วน/กอง 

มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน 
2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่เกิดความสำเร็จตาม

เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ 
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรมงานต่างๆ  และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ีแท้จริง สามารถจัดลำดับ 
ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยขอ้มูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการ อบต.หนองแจ้งใหญ่ ดังนี้ 
ก. วิสยัทศัน์ ของอบต.หนองแจ้งใหญ่  
    "" สิ่งแวดล้อมท่ีดี มีวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง"" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง้ใหญ ่ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมลู

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
7. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น    

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ  ความรู้   มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
4. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. การรกัษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐ

อย่างเท่าเทียม 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 



 

~ ๘ ~ 

 

 

 
 
  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองแจ้งใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 
     ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
         1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  
         2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา 
         3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
         4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
         5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
         6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
         8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๙ ~ 

 

ง. การวางแผน 
                อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน 
เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี  ที่บรรจไุว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
อบต.หนองแจ้งใหญ ่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ

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

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 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 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 4 225,000.00 

4) 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 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3 230,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 17 512,000.00 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 94 123,855,520.00 106 138,667,400.00 172 190,581,240.00 145 224,652,951.00 105 194,110,837.00 

7) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

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

8) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 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 

9)ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ิน 

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

10) ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

รวม 148 144,450,520.00 184 160,539,400.00 251 212,823,240.00 224 247,479,951.00 184 216,352,837.00 
 



 

~ ๑๐ ~ 

 

 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 
             ผู้บริหารอบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  87   โครงการ  งบประมาณ  22,628,303  บาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 10,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 3,631,080 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 2 20,000 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 9 13,904,200 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 37 490,000 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8 1,907,700 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

11 525,000 

8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 6 1,160,000 

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 940,323 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 40,000 

รวม 87 22,628,303 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

~ ๑๑ ~ 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน  (วัสดุงานบ้านงานครัว)  

1,182,505 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพือ่ให้นักเรียนที่เรยีนอยู่ในโรงเรียนตำบล
หนองแจ้งใหญ่ได้รับอาหารเสรมิ (นม)  

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

2.  
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน (ศูนย์ 2 ศูนย์) 

385,875 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน  โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันสำหรับเดก็
นักเรียน  

1,890,000 
สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันกิน  โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เกษตรกร 

โครงการจดัหาวัสดุการเกษตร 10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อจัดหาวัสดุทางการเกษตรได้เหมาะสม
และถกูต้อง 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

6.  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดำร ิ

โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นทีส่ีเขียว  

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้ร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้

ประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควรตำบลหนองแจ้งใหญ ่ 

30,000 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

เยาวชนได้ความรู้ และรู้วิธีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร  

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ยตุิความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี  

15,000 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อให้เด็กและสตรีได้มีความรู้เกีย่วกับกฎ 
หมายคุ้มครองเด็กและสตรี  

เด็กเยาวชน สตรีในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่. 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีและการจัดทำหีบห่อบรรจุภณัฑ ์

350,000 สำนกั/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่มสตร ี

กลุ่มสตรีในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ ด้อยโอกาส 

21,600 สำนัก/กองสวสัดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนให้กับผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบล หนองแจ้ง
ใหญ่ 

 



 

~ ๑๒ ~ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

11.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,071,600 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ผู้สูงอายุในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

12.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 3,696,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  
ผู้พิการในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 

13.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 
โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วย
โรคเอดส์ 

30,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล
หนองแจ้งใหญ่ 

14.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 
อุดหนุนปกครองอำเภอบัวใหญ่ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ
ติด 

ประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่  

15.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

30,000  สำนักงานปลัด อบต. เพื่อป้องกันสถาบนัสำคัญของชาต ิ
ประชาชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

16.  
ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคเอดส์ 

10,000 สำนัก/กองสวสัดิการสงัคม 
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์  

เยาวชนและประชาชนใน
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

17.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรค
ไขเ้ลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

40,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่ต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 

ชุมชนได้รับการป้องกันจาก
โรคติดต่อต่างๆ  

18.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพือ่ป้องกันและควบคุมไม่ให้สนุขัและ
แมวเป็นโรคพิษสนุัขบา้ 

สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

19.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า  

50,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สนุัขและ
แมวเป็นโรคพิษสนุัขบา้ 

สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 

 
   



 

~ ๑๓ ~ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน  100,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ 
คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์
อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดย
ใช้หลักการ ๓ Rs 

ได้พัฒนาระบบการจดัการขยะมลูฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกจิกรรม
ในการพัฒนา 4 ด้าน  

เด็กและเยาวชนได้ร่วมกจิกรรมในการ
พัฒนาท้ัง 4 ดา้น 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชน
ในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

10,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณแีละกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีงานฉลองชัยท้าย
สุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี   

100,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อใหช้าวอำเภอบวัใหญ่ระลึกถึงวีระ
สตรีท่านท้าวสุรนารี (คุณยา่โม)  

ชาวอำเภอบัวใหญ่  

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่
โครงการจดังานประเพณีฉลองชัยท้าวสุร
นารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ประจำปี  

40,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในอำเภอบัวใหญเ่กิด
ความรักและสามัคคีในการจัดงาน 

ประชาชนในอำเภอบัวใหญ ่

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬา
ตำบลหนองแจ้งใหญ ่

5,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอุปกรณ์และพัฒนาการ
เล่นกีฬาให้กับเยาวชนในตำบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

เยาวชนไดเ้ล่นกีฬาเพ่อส่งเสริมการ
สขุภาพและกีฬาภายในตำบลฯ 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพ
ตดิ 
 

150,000 
210,000 

 

สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ในตำบล
หนองแจ้งใหญม่ีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน ในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่ 



 

~ ๑๔ ~ 

 

 

 27 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่นและทศันศึกษา 
ดงูาน 

200,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล สมาชกิสภาฯ พนักงานจ้าง 
ผู้นำหมู่บ้าน ไดร้ับความรู้ในการ
ปฏิบัติงานราชการให้มีประ สิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ 
พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ  

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานประเพณสีงกรานต ์ 10,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทย  

ประชาชนภายในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 
(10,000) 
60,000 

สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีชาวไทย 

ประชาชนภายในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์  20,000 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท้องถิ่นได้
พบปะสังสรรค์กัน 

เจ้าหน้าท่ี บุคลากรท้องถิ่นทั้ง ๑๐ อบต. 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการพัฒนาจติสำนึกและจรรยาบรรณ
เชิง บูรณาการ 

20,000 , สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ผู้บริหาร ผู้นำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. มีการ
พัฒนาจิตสำนึก และจรรยาบรรณ ใน
วันสำคัญทางศาสนา  

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บา้น สมาชิก
สภา อบต. 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 100,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านคณุธรรม
และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ผู้นำ
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เจ้าหนา้ที่ 
ฯลฯ  

เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ผู้นำหมู่บา้น สมาชิก
สภา อบต. ฯลฯ  

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัตั้ง/อดุหนุน ศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี  

20,000 สำนักงานปลัด อบต. 

เพือ่สนับสนุนสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการรับ
เรื่องปัญหาความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน 

มีศูนย์ปฏิบตักิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนประจำอำเภอบัวใหญ่  



 

~ ๑๕ ~ 

 

 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำหรือปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

150,000 
65,000 

สำนัก/กองคลัง 
เพื่อให้ปรับปรุงระบบขอ้มูลภาษีที่
ถูกต้องและบริการอย่างท่ัวถึง  

ข้อมูลถูกต้องและเป็นระบบท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

35 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จดัการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลใน
การรับฟังความคดิเห็นความต้องการ
ของประชาชน 

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(700,000) 
417,000 

 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการสงเคราะหผ์ู้ประสบภยัพบิัติต่าง ๆ  480,323. สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่
เดือดร้อนจากภัยพิบัตติ่าง ๆ  

หมู่บ้านภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  25,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ  

หมู่ที่ ๑-๑๐ 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

120,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เยาวชนและประชาชนในตำบลหนองแจ้ง
ใหญ่  

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจำปี  

100,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ 
อปพร. 

โรงเรียนในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

41.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี  

200,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของ อปพร. 

หมู่ที ่1-10 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

15,000  สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  

อปพร.ภายในตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

43 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งจาก
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสรมิฯ 
 (อพ.สอ.สถ.) 

10,000  สำนักงานปลัด อบต. 

เพือ่สนองพระราชดำริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระ ราชดำริสมเด็จพระเทพตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประชาชนในตำบลหนองแจ้งใหญ ่

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 



 

~ ๑๖ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

44 
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดนิ 30,000 สำนักงานปลัด อบต. 
เพื่อเสรมิสร้างและปลูกฝังให้
ประชาชนในตำบล เกดิความรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งข้ึน 

ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. /พนกังาน
ส่วนท้องถิ่น/ พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง และ
ระชาชนในตำบล 

45 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

127,500 สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
ด้านการศึกษา 

โครงการสนบัสนนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

45,200 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

47 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรระบาด
โรคไข้เลือดออก 

30,000 สำนักงานปลัด อบต. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และ
ช่วยกำจัดลูกน้ำยงุลาย 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

48 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโร
น่า(COVID -19) 

50,000 สำนักงานปลัด อบต. เพื่ออบรมให้ความรู้ป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 

ประชาชนชาวตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

49 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ  80,000 สำนักปลดั 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจ้า
มามีส่วนร่วม  

อบต.หนองแจ้งใหญ่ 



 

~ ๑๗ ~ 

 

 
 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

50 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
บ้านเสมาทอง -คุ้มหนองแซง) 

314,400 กองช่าง 
เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
640 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  

51 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝา คสล. หมู่ที่ 6 บ้านตลกุยาง  

122,300 
กองช่าง 

เพือ่ความสะดวกปลอดภัย 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 
เมตร หนา 0.10  เมตร  ยาว 52  
เมตร 

52 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู พรอ้มฝาตระแกรงเหล็ก หมูท่ี่ 1 
บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

282,000 
กองช่าง 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย 
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึก 0.30 
เมตร  หนา 0.10  เมตร   ยาว 83  
เมตร 

53 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  

273,600 

กองช่าง 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย 

วางท่อระบายนำ้ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง  0.40 เมตร จำนวน  
113  ทอ่น พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป
พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก  จำนวน 12 
บ่อ 

54 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการกอ่สร้างฝายน้ำล้น หมูท่ี่ 9 
บ้านดอนเค็ง  

481,400 

กองช่าง 
เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9 
ขนาดสนัฝายกว้าง 4 เมตร  สูง 2 
เมตร ยาว 20 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  



 

~ ๑๘ ~ 

 

 
 

โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 3   โครงการ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.หนอง
แจ้งใหญ่  

118,000 กองช่าง 
เพื่อปรับปรุงสำนักงานท่ีทำการ อบต. หนอง
แจ้งใหญ่ 

 

2.  โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่พัก
สายทางภายในหมู่บ้านหญา้คา 
 หมู่ที่ 2 

78,000 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง / การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

 

3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่พัก
บริเวณคุ้ม 7 บ้านโนนมะเฟือง  
หมู่ที่ 8  

238,000 กองช่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหานำ้ท่วมขัง / การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๙ ~ 

 

โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม  23  โครงการ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตู
เปิด-ปิด (บริเวณโสกเสียวลำห้วยหนอง
แซง) บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 
499,000 

กองช่าง 
ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
และเลี้ยงสตัว ์

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 
2 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถึง
บ้านบุเสมา หมู่ 3 

เงินสะสม 
594,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,100 
ตารางเมตร  

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถึงถนน ทช.
6030 บ้านดอนเค็ง หมู่ 9 

1,849,500 
เงินสะสม 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,425 
ตารางเมตร 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ คสล. ลงสระหนองเทิง 
หนองใต้ บ้านหญ้าคา หมู่ที ่2 

เงินสะสม 
1,000,000 

กองช่าง 
เพื่อให้มีการระบายน้ำเขา้สระเพื่อเก็บ
น้ำไว้ใช้อปุโภคและเพื่อการเกษตร 

วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด 1.00 
x1.00 เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม 
200 เมตร 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อ คสล พร้อมบ่อพกั บ้าน
หญ้าคา หมู2่ (ซอยบ้านนางมน นิมิตรกลุ)  

เงินสะสม 
310,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขังและชว่ย
ระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บา้น
ได้สะดวกและปลอดภัย 

วางท่อขนาด 0.40x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 97 
เมตร  

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก บา้นบุเสมา หมู่ที ่3 (ซอยบ้าน
นางสาวสุดาสมร จริยะกุลเดโช)) 

เงินสะสม 
450,000 

กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหานำ้ทว่มขงั 

เทคอนกรีตพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร และวางท่อพร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.30x 1.00 ความยาวไมน่้อย
กว่า 117 ม. 

7.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พัก บ้านบุเสมา หมู่ที ่3 (ซอยคุ้ม 9)  

เงินสะสม 
260,000 

. 
กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

เทคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. และวางท่อ พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.30 x 1.00 ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 69 เมตร  



 

~ ๒๐ ~ 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักซอยบ้านนางจิราพร แก้วกองนอก และ
นายสมยงค์ รักษาพล บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 
200,000 

กองช่าง 
เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

เทคอนกรีตพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หนา 
0.01 เมตร และวางท่อ ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร จำนวน 38 ท่อน  

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง หมู ่3 ถึงบา้น
หนองแจ้งใหญ่ หมู ่1  

เงินสะสม 
498,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้าม
วัดจากบา้นนางพวงผกา มหาหงส ์ถึงสี่แยก
กลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1  

เงินสะสม 
360,000 

กองช่าง เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ำท่วมขังและช่วย
ระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บา้นได้
สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม บ่อพัก
ความยาวรวม 120 เมตร  

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดป่า
ล้านนาบุญ บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 
800,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 750 ลบ. ม. 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. พร้อม
เสรมิคันคูลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ที ่6  

เงินสะสม 
500,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ความยาว 11 เมตร แนวเอียง  

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับถมดินลำห้วยยาง บ้านตลุก
ยาง หมู่ 6 

เงินสะสม 
100,000 

กองช่าง เพือ่ประชาชนมีพืน้ท่ีในการใช้ประโยชน์
เพิ่มมากขึ้น 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 1 
เมตร  

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกหนองทะเล ถึง คุม้โนนหินปูน บ้านอี
โค หมู่ 7 

เงนิสะสม 
1,600,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,952 
ตารางเมตร 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสรมิถนนดินจากศาลาประชาคม 
ถึงลำห้วยใหญ่ บ้านโนนมะเฟือง หมุู่ที่ 8 

เงินสะสม 
200,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 1 
เมตร  



 

~ ๒๑ ~ 

 

 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ตกิส์ถนน
กลาง บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9  

เงินสะสม 
650,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 183 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร้อมขยายทางเชื่อม พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1002 ตร.ม. ช่วงที ่2 กว้าง 5 ม. ยาว 67 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 335 ตร.ม. 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 

เงินสะสม 
418,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อขนาด 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพกั
ความยาว ไม่น้อยกวา่ 123 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร  

18.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหนองมะหลอดบ้านหนองไข่ผำ 
หมู่ที ่10  

เงินสะสม 
498,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหญ้า
คา หมู่ที่ 2 ถึงบา้นหนองบัวสะอาด 

เงินสะสม 
100,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 165.00 ตารางเมตร 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบรเิวณ
ซอยบ้านนายบรรเลง สาระอินทร์ ถึง
หนองจอก บ้านแจ้งเจริญ หมู่ 4 

เงินสะสม 
490,000 

กองช่าง เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ด้านที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว
148 เมตร ด้านท่ี 2 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว150 เมตร 

21.  
ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองแจง้ใหญ ่หมูท่ี่ 1 

เงินสะสม 
151,800 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางการ
สัญจรสะดวกยิ่งขึน้ 

ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้า 1.00 เมตร 
ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
236 ตร.ม. ช่วงที ่2 ปรับปรุงถนนพ้ืนท่ี 30..00
ตร.ม. หนา 0.05 เมตร  

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเสมาทอง หมู่ 5 ถึง หนองแซง  

เงินสะสม 
495,000 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักบ้านโนนมะเฟือง หมู่ 8 (คุม้ 7) 

เงินสะสม 
499,000 

กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
สะดวก  

วางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวาม 142 เมตร ซ่อมผิวจราจรพืน้ท่ีไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จำนวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 



 

~ ๒๒ ~ 

 

 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 

1 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีของสมเดจ็
พระเทพฯ หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจรญิ 

6,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 

2 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 1 บ้าหนองแจ้งใหญ่ 

3 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง 

4 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

5 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที ่7 บ้านอีโค 

6 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพฯ หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟอืง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าโทณ 
หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

8 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณฯ์ หมู่ 3  
บ้านบุเสมา 

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา 

9 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณฯ์ หมู่ 5  
บ้านเสมาทอง 

7,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่ 5  บ้านเสมาทอง 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 



 

~ ๒๓ ~ 

 

 

10 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 
10 บ้านหนองไขผ่ำ   

6,000 
สำนักปลดั 

เพือ่อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  10  บ้านหนองไข่ผำ 

11 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จจพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ 2  
บ้านหญ้าคา   

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  2 บ้านหญา้คา 

12 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง 

13 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 6 บ้านตลุกยาง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง 

14 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผำ   

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  10 บ้านหนองไข่ผำ 

15 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ 5  บ้านเสมาทอง   

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง  

16 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง   

6,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง  

17 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ฯ หมู๋ 3 บ้านบุเสมา 

7,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  3 บา้นบเุสมา 

18 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ฯ หมู่ 9 บ้านดอนเค็ง  

6,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 

ประชาชหมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง  



 

~ ๒๔ ~ 

 

 

19 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสขุ 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 To Be Number One (ศูนย์เพือ่ในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 5 
บ้านเสมาทอง 

6,000 

สำนักปลดั 
เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 

20 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 7 
บ้านอีโค 

7,000 

สำนักปลดั 
เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  7 บ้านอีโค 

21 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
To Be Number One (ศูนยเ์พื่อในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ฯ หมู่ 1 
บ้านหนองแจง้ใหญ่  

7,000 

สำนักปลดั 
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  1 บ้านหนองแจ้ง
ใหญ่ 

22 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 6 บ้านตลุกยาง  

6,000 
สำนักปลดั เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง  

23 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ 1  
บ้านหนองแจ้งใหญ ่ 

6,000 
สำนักปลดั 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน
โครงวการตามพระราชดำริฯ 

ประชาชหมู่ที่  1 บา้นหนองแจ้ง
ใหญ่  

24 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 4  บ้านแจ้งเจรญิ  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  4 บ้านแจ้งเจริญ 

25 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 10 บ้านหนองไขผำ  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  10 บา้นหนองไขผำ 

26 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ 6 บ้านตลุกยาง  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน

โครงวการตามพระราชดำริฯ 
ประชาชหมู่ที่  6 บ้านตลุกยาง 



 

~ ๒๕ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  2 บ้านหญา้คา 

28 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  8 บ้านโนนมะเฟือง 

29 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ 3 บ้านบุเสมา 

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  3 บ้านบุเสมา 

30 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 4  

7,000 
สำนักปลดั เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการ

ดำเนินโครงวการตามพระราชดำรฯิ 
ประชาชหมู่ที่  4 บ้านแจ้งเจริญ 



 

~ ๒๖ ~ 

 

 
          ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                    อบต.หนองแจ้งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  64  โครงการ   
              จำนวนเงิน  19,565,495.02  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  64  โครงการ  จำนวนเงิน  19,381,132.96  ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
              ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1 8,200.00 1 8,200.00 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 5 3,441,233 5 3,256,906.94 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 1 8,530.00 1 8,530.00 

4)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3 13,031,000.00 3 13,031,000.00 

5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 34 341,700 34 341,700 

6)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7 1,366,660.02 7 1,366,660.02 

7)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา 5 326,378.00 5 326,378.00 

8)ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 509,653.00 5 509,653.00 

9)ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 532,105.00 3 532,105.00 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

รวม 64 19,565,459.02 64 19,381,132.96 

 
  
 



 

~ ๒๗ ~ 

 

 
รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองแจ้งใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริ
หารส่่วนตำบล 

1,890,000.00 1,822,212.00 1,822,212.00 67,788.00 

2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 1,182,505 1,182,505 998,178.94 184,326.06 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร วัสดุการเกษตร 10,000.00 8,530.00 8,530.00 1,470.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

โครงการท้องถิ่น  รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

10,000.00 8,200.00 8,200.00 1,800.00 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,071,600.00 9,571,000.00 9,571,000.00 500,600.00 

6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 3,696,000.00 3,448,000.00 3,448,000.00 248,000.00 

7 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 

8 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณบีัวไหมบัวใหญ่ 40,000.00 39,650.00 39,650.00 350.00 

9. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ 50,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเทีย่ว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา 210,000.00 209,258.00 209,258.00 742.00 

 
 
 



 

~ ๒๘ ~ 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

60,000.00 40,100.00 40,100.00 19,900.00 

12. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกฬีา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000.00 27,370.00 27,370.00 72,630.00 

13. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สนิ 

65,000.00 51,029.00 51,029.00 13,971.00 

15. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 

200,000.00 28,467.00 28,467.00 171,533.00 

16. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี โครงการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 10,000.00 8,305.00 8,305.00 1,695.00 

17. ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 417,000.00 401,852.00 401,852.00 15,148.00 

18. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

เงนิสำรองจ่าย 480,323.00 460,525.00 460,525.00 19,798.00 

19. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 25,000.00 18,860.00 18,860.00 6,140.00 

20. 
ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

120,000.00 52,720.00 52,720.00 67,280.00 



 

~ ๒๙ ~ 

 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการศึกษา 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

127,500 100,300 100,300 27,200 

22 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนั) 
385,875 302,316 302,316 83,559 

23 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
45,200 33,900 33,900 11,300 

24 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้(คา่สำรวจขึน้ทะเบียน) 

10,000 3,600 3,600 6,400 

25 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา้(คา่ใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ) 

50,000 42,000 42,000 8,000 

26 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
(โอนเพิ่ม 40,000) 

100,000 
121,530 121,530 18,470 

27 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรร่ะบาดของ

โรคไข้เลือดออก  
30,000 12,370 12,370 17,630 

 
 
 
 



 

~ ๓๐ ~ 

 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

28 โครงสรา้งพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

122,300 83,000 83,000 39,300 

29 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก หมูท่ี่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 
282,000 280,000 280,000 2,000 

30 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 

4 บ้านแจง้เจริญ 
273,600 273,000 273,000 600 

31 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบ้านหญา้คา 

หมู่ที่ 2  
78,000 74,000 74,000 4,000 

32 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต. หนองแจ้งใหญ่  

(ตั้งเป็นรายการใหม่) 
118,000 108,660.02 108,660.02 9,339.98 

33 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณคุ้ม 7 

หมู่ 8 บ้านโนนมะเฟืองตั้งเป็นรายการใหม่) 
238,800 234,000 234,000 4,800 

34 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 
(สายบ้านเสมาทอง-บ้านหนองแซง) 

314,400 314,000 314,000 ,400 

35 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9  

บ้านดอนเค็ง  
481,400 กันเงิน 

 
 
 



 

~ ๓๑ ~ 

 

 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  23 โครงการ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมประตเูปิด-ปิด (บรเิวณ
โสกเสียวลำห้วยหนองแซง) บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที ่1 

เงนิสะสม 
499,000   ยังไม่ดำเนินการ 

37 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนอง
แจ้งใหญ่ หมู่ 1 ถึงบ้านบุเสมา หมู ่3 

เงินสะสม 
594,000 466,000 466,000 128,000 

38 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้ง
ใหญ่ หมู่ 1 ถึงถนน ทช.6030 บา้นดอนเค็ง หมู่ 9 

1,849,500 
เงินสะสม 1,488,888 1,488,888 360,612 

39 โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงการวางท่อ คสล. ลงสระหนองเทิง หนองใต้ บ้าน
หญ้าคา หมู่ที ่2 

เงินสะสม 
1,000,000   ยังไม่ดำเนินการ 

40 โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพกั บา้นหญ้าคา หมู2่ 
(ซอยบ้านนางมน นิมิตรกลุ)  

เงินสะสม 
310,000 214,000 214,000 96,000 

41 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที ่3 (ซอย
บ้านนางสาวสดุาสมร จรยิะกุลเดโช)) 

เงินสะสม 
450,000    

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

42 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางทอ่ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านบุเสมา หมู่ที ่3 (ซอย
คุม้ 9)  

เงินสะสม 
260,000 

. 
216,000 216,000 44,000 

43 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนางจิราพร แก้ว
กองนอก และนายสมยงค ์รักษาพล บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 
200,000 163,000 163,000 37,000 

 



 

~ ๓๒ ~ 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

44 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียน
บ้านบุเสมาทอง หมู ่3 ถึงบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ 1  

เงินสะสม 
498,000 

482,000 482,000 16,000 

45 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนาง

พวงผกา มหาหงส์ ถึงสี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่  
หมู่ 1  

เงินสะสม 
360,000 

  ยังไม่ดำเนินการ 

46 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดปา่ลา้นนาบุญ 

บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 
เงินสะสม 

800,000 
440,000 440,000 360,000 

47 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. พร้อมเสริมคันคูลำห้วย

ยาง บา้นตลุกยาง หมู่ที่ 6  
เงินสะสม 

500,000 
445,000 445,000 55,000 

48 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการปรับถมดินลำห้วยยาง บ้านตลุกยาง หมู่ 6 
เงินสะสม 

100,000 
  ยังไม่ดำเนินการ 

49 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองทะเล 

ถึง คุ้มโนนหินปูน บ้านอีโค หมู่ 7 
เงนิสะสม 

1,600,000 
1,262,000 1,262,000 338,000 

50 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการเสริมถนนดินจากศาลาประชาคม ถึงลำห้วยใหญ่ 
บ้านโนนมะเฟือง หมุู่ที่ 8 

เงินสะสม 
200,000 

  ยังไม่ดำเนินการ 

51 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกส์ถนนกลาง บา้นดอน

เค็ง หมูท่ี่ 9  
เงินสะสม 

650,000 
450,000 450,000 200,000 

52 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กและ

วางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพักบา้นหนองไขผ่ำ หมู่ที่ 10 
เงินสะสม 

418,000 
336,000 336,000 82,000 



 

~ ๓๓ ~ 

 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

53 โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หนองมะหลอดบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10  

เงินสะสม 
498,000 

486,000 486,000 12,000 

54 
โครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 

2 ถึงบ้านหนองบัวสะอาด 
เงินสะสม 

100,000 
76,000 76,000 24,000 

55 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนาย

บรรเลง สาระอินทร์ ถึงหนองจอก บ้านแจ้งเจริญ 
หมู่ 4 

เงินสะสม 
890,000 

824,000 824,000 66,000 

56 
โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 
เงินสะสม 

151,800 
151,000 151,000 800 

57 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมา

ทอง หมู่ 5 ถึง หนองแซง  
เงินสะสม 

495,000 
474,000 474,000 21}000 

58 
โครงสร้างพืน้ฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพักบ้านโนนมะเฟือง 
หมู่ 8 (คุ้ม 7) 

เงินสะสม 
499,000 

  
อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

       

 
 
 
 



 

~ ๓๔ ~ 

 

 
โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

59 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 
4 บ้านแจ้งเจริญ 

6,000 6,000 6,000 0 

60 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

7,000 7,000 7,000 0 

61 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่ 9 บ้านดอนเค็ง 

7,000 7,000 7,000 0 

62 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

7,000 7,000 7,000 0 

63 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 7,000 7,000 0 

64 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

7,000 7,000 7,000 0 



 

~ ๓๕ ~ 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

65 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

6,000 6,000 6,000 0 

66 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่  3 
6,000 6,000 6,000 0 

67 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 

68 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 

6,000 6,000 6,000 0 

69 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

6,000 6,000 6,000 0 

70 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ

เด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 9 

7,000 7,000 7,000 0 

71 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ

เด็ก ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

7,000 7,000 7,000 0 



 

~ ๓๖ ~ 

 

 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

72 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 

7,000 7,000 7,000 0 

73 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 

74 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที ่ 8 

6,000 6,000 6,000 0 

75 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  
be number one(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ) หมู่ที ่ 3 

7,000 7,000 7,000 0 

76 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To 
be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

6,000 6,000 6,000 0 

 
 



 

~ ๓๗ ~ 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

77 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
Be number  one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ 5 

6,000 6,000 6,000 0 

78 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงคแ์ละแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One (ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 
บ้านอีโค 

7,000 7,000 7,000 0 

79 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที ่ 1 

7,000 7,000 7,000 0 

80 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 

6,000 6,000 6,000 0 

81 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก ของสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

6,000 6,000 6,000 0 

 



 

~ ๓๘ ~ 

 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

82 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข 
โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 

7,000 7,000 7,000 0 

83 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา่ ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ 
7,000 7,000 7,000 0 

84 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 
7,000 7,000 7,000 0 

85 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมูท่ี ่ 2  บ้านหญ้าคา 
7,000 7,000 7,000 0 

86 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 
7,000 7,000 7,000 0 

87 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน

ภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3บ้านบุเสมา 
7,000 7,000 7,000 0 

88 
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

หมู่ที่ 4  บ้านแจ้งเจริญ  
7,000 7,000 7,000 0 

 
 
 
 
 
 



 

~ ๓๙ ~ 

 

รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี 2565 
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 10,000.00 1 8,200.00 1 8,200.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 6 4,430,000.00 5 3,631,080.00 5 3,441,233 5 3,256,906.94 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเกษตรกร 4 225,000.00 2 20,000.00 1 8,530.00 1 8,530.00 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 14 14,240,000.00 9 13,904,200.00 3 13,031,000.00 3 13,031,000.00 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 512,000.00 37 490,000.00 34 341,700 34 341,700 

6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 105 194,110,837.00 8 1,907,700.00 7 1,366,660.02 7 1,366,660.02 

7.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 14 650,000.00 11 525,000.00 5 326,378.00 5 326,378.00 

8.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 7 1,270,000.00 6 1,160,000.00 5 509,653.00 5 509,653.00 

9.ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 7 330,000.00 6 940,323.00 3 532,105.00 3 532,105.00 

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 555,000.00 2 40,000.00 - - - - 

รวม 184 216,352,837.00 87 22,628,303 64 19,565,459.02 64 19,381,132.96 

 



 

~ ๔๐ ~ 

 

 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  
      2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ขององค์การบริหารส่วน+
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลกัษณะของไม้/ 
ป่าไม้ ฯลฯ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 

3) ข้อมูลเก่ียวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ 
การนับ ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5)  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
6) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศสุัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ นำ้ ปา่ไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ  วิธีการ และการดำเนนิการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้  กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ   ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอำนาจ หนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5)  

 



 

~ ๔๑ ~ 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย 
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ 
ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เป็นตน้ 

(5)  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียวธรรมชาติ  
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
4) การวิ เคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้  
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปทีี่ 
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และประเด็น 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 หรือ
ฉบับที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาตทิี่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.3 เป้าหมายการพัฒนา ที่
ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เปา้ประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิน่ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs
และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

 



 

~ ๔๒ ~ 

 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
 3.4ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

(5)  

3 .5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมสี่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกบัแผนพฒันาจังหวัด 

(5)  

3 .6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพืน้ที่จริงและเป็นไปตาม
หน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว ้

(5)  

3.7 วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ 
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ 
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ 
สิ่ งที่ จ ะ เกิ ด ขึ้ น ใน อน าค ต  แล ะศั ก ยภ าพ ที่ เป็ น 
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง 
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามท ี่
สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละ
ประเด็นกลยุทธ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ 
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง 
ใดที่ ชั ด เจน  โดยองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มี  
เป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
คืออะไร 

(5)  

 
 
 



 

~ ๔๓ ~ 

 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน 
พัฒนาท้องถิ่น  เพื่ อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือ มี
อยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5)  

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก 
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก 
แผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง 
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้  แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ 
เราคอือะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  

3.12 ความเชื่อมโยง ของ
ยุทธศาสตร์ ใน ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ 
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก ระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 หรือ 
ฉบับที่ 13 SDGs แผนพฒันาจงัหวัด/กลุ่ม จังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพนัธ์หรือ
เชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๔๔ ~ 

 

 
 2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565   ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแจ้งใหญ่ 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

1. การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ 
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง 
ความต้องการได้ โดยใช้การวิ เคราะห์ เชิ งเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

10 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์หรอืผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ 
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
หรือน าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการ
วิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2. การประเมินผลการนำแผน 
พัฒนาท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชงิ
ปรมิาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ 
ตัวเลขต่าง ๆ เพือ่นำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน 
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้ 
หรือไม่ จำนวนทีด่ำเนนิการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ 
จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนนิการได้สามารถอธิบายได้ 
ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามหนา้ที่และอำนาจทีไ่ด้กำหนดไว ้

10 
(5) 

 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ 
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณดว้ยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เปน็ต้น 

(5)  

3. การประเมินผลการนำแ ผ น 
พฒันาท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชงิ
คุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธผิลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการ 
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่ดำเนนิการใน 
พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเปน็ไป 
ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข 
จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์วสัด ุ

10 
(5) 

 



 

~ ๔๕ ~ 

 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

3. การประเมินผลการนำแ ผ น 
พัฒนาท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชงิ
คุณภาพ (ต่อ) 

การดำเนินการตา่ง ๆ มสีภาพหรอืลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 
หรอืหน่วยงานอ่ืนได้และเปน็ไปหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  

2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/
สิ่ง ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง 
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน 
เชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ 
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงาน
การพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งผ่าน  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
เท ค นิ ค ก า ร  วิ เ ค ร า ะ ห์  Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณา
การ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูป
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ 
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วสัดุในการจัดทำบริการ 
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรปูธรรม 

(5)  

5. โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่
ดำเนินการ จัดทำาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว ้
 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวตัถุประสงค์สนองต่อ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไวช้ื่อ 
โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็น 
การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง 
ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
(5) 

 

 



 

~ ๔๖ ~ 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

5. โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ 
ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง 
กับวัตถุป  ร ะสงค์  มีความเป็ น ไป ได้  ชัด เจน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ ชดัเจนนำไปสู่
การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทา่ใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลติอย่างไรกลุ่มเปา้หมาย 
พื้ นที่ ด ำเนิน งาน  และระยะเวลาดำเนิน งานลง 
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมต้น 
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุ
ว่า  กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  กลุ่ ม เป้ าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมาย  เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่อง
ของ “งบประมาณ” 

(5)  

5.4 มีการประมาณการ ราคา
ถูกต้องตามหลัก วิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่
จัดทำบริการสาธารณะหรือกจิกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางชา่ง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความ
โปร่งใสใน การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ การ ประมาณการราคาที่เกิดจาก
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณ
โครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) (4) ลดความ
ความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาทอ้งถิ่นนำไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสจูนไ์ด้
ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  



 

~ ๔๗ ~ 

 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

5. โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับ วัตถปุระสงค์
และผลที่คาด วา่จะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บ อ ก ป ร ะ สิ  ท ธิ  ผ ล  (effectiveness) ใ ช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความ
พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการ
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/
หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

5.6 ผลที่คาดวา่จะได้ รับ
สอดคล้องกับโครงการ และวตัถุ 
ประสงค์ที่  กำหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  ก ารได้ ผ ล  หรือผลที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ ง เท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งการดำ เนิ น งานอย่ างชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำ
งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
6 .1 โครงการพฒันาท้องถิ่นที่
นำไป จัดทำงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่นำไปดำเนนิการ
จัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปีทีต่ั้งไว ้

35 
(5) 

 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่
นำไปจัดทำงบประมาณ รายจา่ย
แก้ไขปัญหาความ ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ประกอบดว้ยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)  

 
 



 

~ ๔๘ ~ 

 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี 
(ต่อ)  
 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายดา้นการ บริหารจัดการ
อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบดว้ยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบรหิารจดัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ
บำรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดล้อม 
จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจา่ย
ประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศบญัญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)  

6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนา
ทอ้งถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ
รายจ่าย เก่ียวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ประกอบดว้ยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเก่ียวกับสุข
ภาวะหรือการ ดำเนินการดา้นการสาธารณสุข  
จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)  

6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนา
ท้องถิน่ที่นำไป จัดทำงบประมาณ
รายจ่าย เก่ียวกับดา้นการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ ปญัญาท้องถิน่ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ประกอบดว้ยโครงการกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการดา้นการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้อถ่ิน จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจา่ยประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีที่ตัง้ไว 

(5)  

6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเก่ียวกับดา้นโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ประกอบดว้ยโครงการกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจา่ย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปทีี่ตั้งไว ้

(5)  

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำงบป ระมาณรายจา่ย 
เก่ียวกบัด้านการบริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบดว้ยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการดา้นการบริหาร
จัดการน้ำ  เชน่ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตัง้ 
หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ  
จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศ บญัญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)  

รวม    20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  



 

~ ๔๙ ~ 

 

 
 
 
 

2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   

ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แจ้งใหญ่  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว.6086  ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1. กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
 

2.  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยทุธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
3.  ความพอเพียง (adequacy)   

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดย
คำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

 



 

~ ๕๐ ~ 

 

4. ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง ถนนในการสัญจรไปมาได้

สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
 
 
 
2)  ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ

การอุปโภค  บริโภค และการเกษตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่   มีการปรับปรุงคลองบังคับน้ำ  
ควบคุมการส่งน้ำและการระบายน้ำ 

 
3)  ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพ่ิมศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 

และเกษตรโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนา
รายได้เพ่ือให้เกิดความสมดุล  มั่นคง อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
  



 

๕๑ 
 

ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

   ๑.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง         
                      แผนพัฒนาท้องถิน่ขององคก์รปกครองส่วน 

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
1.1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15 75 
1.2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 80 
1.3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 48 80 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (4) 80 
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (5) (4) 80 

   (3)  เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (5) (4) 80 
   (4) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) (4) 80 
   (5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) (4) 80 
   (6) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) (4) 80 
   (7) วิสัยทัศน ์ (5) (4) 80 
   (8) กลยุทธ ์ (5) (4) 80 
   (9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) (4) 80 
   (10) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (4) 80 
   (11) แผนงาน (5) (4) 80 
   (12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4) 80 

รวมคะแนน                                                                                                                  100 89 89 



 

๕๒ 
 

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ ่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมปิระเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ปา่ไม้ ฯลฯ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

5 4 80  

3) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบั ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

5 4 80  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การประปา 
 โทรศัพท์ ฯลฯ  
6) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์  การบริการ   
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

5 3 60  

7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ นำ้ ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพฒันาท้องถิน่หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิน่  รูปแบบ  วิธีการ  และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสนิใจ  
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรูเ้พือ่แก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (brainstorming) 

5 4 80  

รวม 20 15   75%  
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 1.3 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยทุธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
นโยบาย ของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

(5) 4 80  

2) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพ ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญา ท้องถิ่น เปน็ต้น 

(5) 4 80  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียวธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา  
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4 80  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและ
อนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพฒันาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ 

(5) 4 80  

รวม 20 16 80  
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1.4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปทีี่ สอดคลอ้งกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 80  

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบบั ที่ 
12 หรอืฉบับที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติทีส่อดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยทุธศาสตร์หรอืหมุดหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 80  

3.3 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เปา้ประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ่นตามเปา้หมาย/เปา้ประสงค์ SDGsและประเด็น ยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 80  

3.4ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรอื
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 4 80  

3 .5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 4 80  
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ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

3 .6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าทีแ่ละ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว ้

(5) 4 80  

3.7 วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสยัทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
และศักยภาพที่เปน็ ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5) 4 80  

3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหนา้ที่และ
อำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิง่ที่จะดำเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น จากประเด็นคำถามท่ีสำคัญว่า ปัจจบุันเรายนื
อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4 80  

3.9 เป้าประสงค์ของ แต่
ละประเดน็กลยุทธ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดที่ชัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 4 80  

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จดุยืนขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นที่มีความมุ่งมัน่อันแน่วแนใ่น
การวางแผน พัฒนาท้องถิน่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิง่ที่เป็นจริงหรือ มีอยู่จริงคืออะไรที่
จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได ้

(5) 4 80  
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ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถงึการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนก แผนงานการจัดทำ
งบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง กับโครงการพัฒนาท้องถิน่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของ เราคอือะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 4 80  

3.12 ความเชื่อมโยง ของ
ยุทธศาสตร์ ใน ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก
ยุทธศาสตร์ทุก ระดบั ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ 
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5) 4 80  

รวม 60 48 80  
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
                          ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  10 9 90 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90 
4. ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 5 100 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 30 29 96.67 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 100 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 5 100 
    5.4 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4 80 
    5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ  (5) 5 100 
    5.6 ผลที่คาดวา่จะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวตัถุประสงค์ที่กำหนดไว้   (5) 5 100 
6. โครงการพฒันาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี  35 33 94.28 
     6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  (5) 5 100 
     6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน   (5) 5 100 
     6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม    (5) 5 100 
     6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับสุขภาวะ    (5) 5 100 
     6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    (5) 5 100 
     6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน    (5) 4 80 
     6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับด้านบริหารจัดการน้ำ    (5) 4 80 

รวมคะแนน 100 95 95 



 

๕๘ 
 

 
 

                2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
                       รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 
ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

1. การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรอืผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาทีป่ระชาชน
ต้องการให้ ดำเนินการและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆเป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 100  

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและ
อนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึน้ในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 100  

รวม 10 10 100  
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 2.3  การประเมินผลการนำแผน พัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

2. การประเมินผลการนำ
แผน พัฒนาท้องถิน่ไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขตา่ง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชงิ
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเปน็ไป
ตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้ หรือไม ่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้ จำนวนทีไ่ม่สามารถ
ดำเนินการได้สามารถอธิบายได ้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิน่ตาม
หน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว ้

(5) 4 80  

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นตน้ 

(5) 5 100  

รวม 10 9 90  
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 2.4  การประเมินผลการนำแผน พัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 
ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนนที่

ได ้
ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

3. การประเมินผลการนำ
แผน พัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ 
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเปน็ไป ตามหนา้ที่และอำนาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์วสัดุการ
ดำเนินการตา่ง ๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา ดำเนนิการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนไดแ้ละเป็นไปหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 
(5) 

5 100  

2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ ที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคณุภาพการวัดความ
พึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เชน่ กราฟ สถิติ เปน็ต้น 

(5) 4 80  

รวม 10 9 90  
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                       2.5 ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 

 
ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

4. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ 
แผนงานการพฒันา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพือ่การพัฒนาท้องถิน่ด้วยเทคนิคการ วเิคราะห์ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรอือ่ืน ๆ 
โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปน็รูปธรรม 

 
(5) 

5 100  

2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การ
จัดทำ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่
เป็นรปูธรรม 

(5) 5 100  

รวม 10 10 100  
 

                      ประเด็น
การพิจารณา 

ราละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

5.โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  30    

5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนนิการ จัดทำาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว ้
 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวตัถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุง่เน้นไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

(5) 5 100  



 

๖๒ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
ร้อยละ

คะแนนเต็ม 
ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

5.โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  30    

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อ
โครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ 
สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถปุ ร ะสงค์ มีความ
เป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนนิการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้ 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเทา่ใด กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มีผลผลิตอยา่งไรกลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชดัเจนว่าโครงการนี้จะทำทีไ่หน 
เร่ิมต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเปา้หมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 5 100  

5.4 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบรกิารสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณ
การราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจดัทำ
บริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางชา่ง หลักของราคากลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน 
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพฒันาท้องถิน่นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจนไ์ด้ว่าเปน็จริงในเวลานัน้ 

(5) 4 80  



 

๖๓ 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

5.โครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  30     

5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ใชบ้อกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิด
สิ่งที่ได้รบั (การคาดการณ์คาดวา่จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนนิการให้เกิดผลสำเร็จ
อย่างไรหรือผลที่คาดวา่จะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นคร้ังหนึ่ง/แห่งหนึง่/หนึ่ง
โครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 5 100  

5.6 ผลที่คาดวา่จะได้ รับ
สอดคล้องกับโครงการ 
และวตัถุ ประสงค์ที่  
กำหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนนิงานตามโครงการพัฒนา ซึง่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวตัถุประสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดบัของความสำเร็จได ้
(3) ระบุสิง่ที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบั ความเปน็จริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 100  

รวม (30) 29 96.67  
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

6. โครงการพัฒนาที่นำไป 
จัดทำงบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี
6 .1 โครงการพฒันา
ท้องถิ่นที่นำไป จัดทำ
งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีในภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปใีนภาพรวม ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่นำไปดำเนนิการจัดทำบริการ สาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจา่ยประจำปตีาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปทีี่ตั้งไว ้

35 
 
 

(5) 

 
 
 

5 

 
 
 

100 

 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ
งบประมาณ รายจา่ยแก้ไข
ปัญหาความ ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ยประจำปตีาม
ข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปทีี่ตั้งไว ้

(5) 5 100  

6.3 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ทีน่ำไป
จัดทำงบประมาณรายจา่ย
ด้านการ บริหารจัดการ
อนุรักษ์รัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ตา่ง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมหรือบำรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 2 
ของงบประมาณ รายจา่ยประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจา่ยประจำปีที่ตัง้
ไว ้

(5) 5 100  

6.4 โครงการเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไป 
จัดทำงบประมาณรายจา่ย 
เก่ียวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่ดำเนนิการเก่ียวกับสุขภาวะหรือการ ดำเนินการด้านการ
สาธารณสุข  จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีที่ตัง้ไว ้

(5) 5 100  



 

๖๕ 
 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา ราละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนนที่
ได ้

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

6.5 โครงการเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไป 
จัดทำงบประมาณรายจา่ย 
เก่ียวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิน่ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่ดำเนนิการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้อถ่ิน จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ยประจำปี
ตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตัง้ไว 

(5) 5 100  

6.6 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไป 
จัดทำงบประมาณรายจา่ย
เก่ียวกับด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่ดำเนนิการด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน หรือการ คมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตัง้ไว ้

(5) 4 80  

6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบป 
ระมาณรายจา่ย เก่ียวกับ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ที่ดำเนนิการด้านการบริหารจัดการน้ำ  เชน่ ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงนำ้ประปา ฯลฯ  จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศ บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีที่ตั้งไว ้

(5) 4 80  

รวม (35) 33 94.28  
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ส่วนที ่4 
สรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
การติดตามและประเมินผล  
๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕
61  และในการประเมินแผนนั้น จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๕2 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕62  
1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
     (1) ยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  5 คะแนน 
     (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  5 คะแนน  
     (3)  เป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน 5   คะแนน  
     (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน   คะแนนรวม 100 คะแนน 
 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931   ด่วนที่สุด   ลงวันที่  ๑5  

พฤษภาคม ๒๕๕2  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  0810.3/ว.6086  
ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565    เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณ  
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2.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

2.1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.1.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.1.5 โครงการพฒันา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
        (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
        (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
        (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง 5 

คะแนน 
        (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
        (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
        (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
        (7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
        (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
        (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
       (10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
       (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิน่

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 คะแนน 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่าง น้อยปคีรั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไป แล้วเมื่อวันที่  17  กันยายน พ.ศ. 2564  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   จงึได้ กำหนดให้มีการประชุม ในวันอังคารที่ .. พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   เพ่ือ
ดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 1. ผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คะแนนเต็ม  100  ได้  89   คะแนน  
2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คะแนนเต็ม 
100 ได ้ 95 คะแนน  

ผลการดำเนินงาน 
       อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที ่
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครฐั และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคยีง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ  ดังนี้ 

จำนวนโครงการในแผนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีทัง้สิ้น   จำนวน  184  โครงการ  
          ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติทัง้สิ้น       จำนวน    87  โครงการ  
 ได้รับการอนมัติจ่ายขาดเงินสะสม         จำนวน    23  โครงการ 

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว          จำนวน    80  โครงการ  
โครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ        จำนวน    30  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้รบังบประมาณ             รอ้ยละ 59.78 %  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ                  รอ้ยละ   43.48 %    
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ                  รอ้ยละ  72.73  % 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565 

ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

(1)    รายรับจริง  จำนวน  44,403,978.05  บาท   ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร      จำนวน         59,720.23  บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน        46,277.50  บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน       275,688.50  บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน        22,600.00  บาท  
หมวดรายได้จากทุน     จำนวน              874.00  บาท  

 หมวดภาษจีัดสรร     จำนวน  21,602,921.82 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน   22,395,896.00 บาท 
 

 (2)  รายจ่ายจริง  จำนวน  34,969,780.49  บาท   ประกอบด้วย 
งบกลาง      จำนวน   14,098,023.00  บาท  
งบบุคลากร      จำนวน    10,778,001.00  บาท   
งบดำเนินงาน      จำนวน      6,054,222.75  บาท  
งบลงทุน      จำนวน      1,287,760.02  บาท  
งบเงินอุดหนุน      จำนวน      2,751,773.72  บาท  
งบรายจ่ายอื่น      จำนวน                -            บาท 
 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
จากกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟัง

ปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาแก้ไขและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ แต่ด้วยปัญหาที่ประชาชนได้เสนอมานั้นเป็นปัญหาส่วนตัว
มากกว่าปัญหาส่วนรวมและเสนอมามากมายหลายปัญหา  หลายโครงการ ซึ่งได้พิจารณาแล้วปัญหาส่วนใหญ่ เป็น
ปัญหาที่ไม่เร่งด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จึงไม่สามารถดำเนินการให้ครบทุกโครงการตามที่
ประชาชนเสนอมา ประกอบกับงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการตามที่ประชาชน
ได้เสนอมานั้นให้ครบทุกโครงการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การนำเสนอโครงการฯ  ควรจัดทำสไลด์ เพ่ือมองเห็นภาพการดำเนินการของแต่โครงการฯ  ว่า

ดำเนินการจุดไหน ที่ไหนบ้าง  หมู่บ้านอะไร  การดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง  เป็นการเสนอข้อสรุป
ผลการดำเนินงานต่างๆ  มี การประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อการเยี่ยมชมผลสำเร็จของการพัฒนา  

2. กรณีที่ดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยากให้มีคณะกรรมการที่มาจากประชาคมหมู่บ้านควรเป็นผู้มี
ความรู้  ความสามารถในการดูและ ควบคุมงานตัดสินปัญหา ดูแลโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

3. ด้านการบริหารงาน  จากผลสรุปของการดำเนินงาน  ควรเร่งพัฒนาดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
การจดัสรรงบประมาณแล้ว ให้แล้วเสร็จตามปริมาณจำนวนโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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