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พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)ที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอขอบคุณผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตอบแบบประเมินจนท าให้
รายงานผลเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจ
หน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทอ้งถิ่นของตนจึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี
การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร 
3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและ 
5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

ดังนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด า เนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไรเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานการติดตามและ
การประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การ
ติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการ
แล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย
สูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากร
ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ า เป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว  (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่
จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วน
ของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นสาหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนาไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ
เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด า เนินการใดๆของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท า เป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการ
ตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมสมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็น
กระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึง
พอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาสามปีจากเหตุผล
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562ถึง
มีนาคม .ศ. 2563) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559ข้อ13และข้อ14โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ(1) 
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปีดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การรบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่           
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จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560ถึงมีนาคม2561) ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติมการจ่ายขาดเงิน
สะสมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆเมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ข้อ22ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับและประมาณการร่ายจ่ายและให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค า นวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณระเบียบกระทรงงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 ข้อ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม 
กฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่ 
จะให้เงินอุดหนุน 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น า โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสมหรือเงินกู้ระเบียบกระทรวง
มหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ25ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีกล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการ
ติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจากองค์กรบุคลากรสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น 
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รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้อง
ใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงานโครงการงานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด า เนินการสิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ 

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องต่อผลการ 

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
5. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะ
กรรมการฯประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆคือ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน2คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน2คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 

ขั้นตอนที่2 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548ข้อ29 (1) 
 



 

-5- 

ขั้นตอนที่3 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548ข้อ29 (2) 

ขั้นตอนที่4 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559ข้อ13 (3) 

ขั้นตอนที่5 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย 
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ 
ทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2558ข้อ14 (5) 

5.  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน  
3  แบบดั้งนี้ 

5.1  แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ

รายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
5.2  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภายไต้แผนยุทธศาสตร์  5  ปีโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
5.3  แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุ

ทศาสตร์ที่ก าหนดไว้   และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2   ครั้ง  หลังจากใช้งบประมาณใน  6  เดือนแรก  
และสิ้นสุดปีงบประมาณ  6  เดือนหลัง 

 
 
 



 

-6- 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2) เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการ 

ปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ 
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมระดับการเปลี่ยนแปลงมาก 
น้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้างข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด 
จากสาเหตุอะไรเพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ 
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ 
อะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ 
แผนงานให้มีความกระจ่างชัดเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรเมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 
แล้วผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี๒ส่วนคือส่วนแรกคือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้การน าโครงการ 
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จและส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ 
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้างและ 
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย 
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ 
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน 
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไปส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก 
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่วนที ่2 
วิสัยทัศน์พันธกิจจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
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1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
“ ท่าใหญ่น่าอยู่  ฟ้ืนฟูการศึกษา  วัฒนธรรม 
 เกษตรกรรมยั่งยืน     สวัสดิการ  สิ่งแวดล้อมดี 

   โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง    ราษฎรมีส่วนร่วม ” 
2.พันธกิจ 
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ 
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 6.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
 2. การส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
 4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม 
 6. สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 

4.แนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงถนนสะพาน ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
 2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.  ก่อสร้างและขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน 
 4. ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค 

5.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า ทางการเกษตร 
 2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.  ลดอัตราการว่างงานและการอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
 4.  ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 5.  ส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.   ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.   การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองให้แก่ประชาชน 

 4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม    

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย 
ของรัฐบาล 
แนวทางการพัฒนา 
 1.  การถ่ายโอนงานกิจการต่าง ๆ 

2.  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
3.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ 

รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
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แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อ: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT )เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามไตรมาส 
( 3 เดือน ) 

ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
  (1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (2)   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม  -  มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน  -  มิถุนายน)  (4)   ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม  -  กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

59 79,261,000 74 104,410,000 226 194,815,000 84 179,723,600 66 222,567,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

25 4,830,000 25 4,830,000 36 5,406,800 38 5,670,000 36 5,630,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

85 16,660,000 85 16,660,000 92 25,258,090 97 16,964,800 92 16,644,800 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20 1,900,000 20 1,900,000 23 1,830,000 25 2,080,000 23 2,020,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

21 700,000 22 845,000 22 790,000 22 760,000 21 650,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผน
กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทศา
สตร์การพัฒนา
จังหวัด 

37 5,372,000 37 5,372,000 44 6,605,000 42 5,702,000 42 5,702,000 

รวม 247 108,723,000 263 134,017,000 443 234,704,890 308 210,900,400 280 253,213,800 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
2. วันเดือนปีรายงาน   ...........  ตุลาคม  2563 

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์จ านวนโครงการในปี  2563 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัต ิ
 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 

226 14 

 
2. เศรษฐกิจ 

36 6 

 
3. คุณภาพชีวิต 

92 44 

 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23 3 

 
5. การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

22 6 

 
6. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ของจังหวัด 

44 15 

รวม 443 88 
 

-  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  จ านวน  443 โครงการ 
-  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติทั้งหมด  จ านวน  88  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  18.53 
 
 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 แบบท่ี  3/2  ผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ 

  มีจ านวนโครงการและงบประมาณ   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  รวมทั้งสิ้น  443  
โครงการ  จ านวนงบประมาณ  234,704,890  บาท   

 1.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  2563 (ตุลาคม  2562  -  กันยายน  2563) 

ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ 
(ตามข้อบัญญัติ) 

เงินสะสม 
(เงินนอกงบประมาณ) 

รวม 
รวมโครงการตาม

แผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
  

1. โครงสร้าง
พื้นฐาน 14 2,509,000 1.07 9 1,927,000 0.82 23 2,509,000 1.81 226 

 

2. เศรษฐกิจ 6 96,431 0.04    6 96,431 0.04 36 
 

3. คุณภาพชีวิต 44 18,399,896 7.84    44 18,399,896 7.84 92 
 

4.
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

3 100,000 0.04 

   

3 100,000 0.04 23 

 

5. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

6 309,320 0.13 

   

6 309,320 0.13 22 

 

6. การกระจาย
อ านาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตาม
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

15 1,962,653 0.84 

   

15 1,962,653 0.84 44 

 

รวม 88 23,377,300 9.96 9 1,927,000 0.82 97 23,377,300 10.78 443 
 

ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้ว   คิดเป็นร้อยละ 9.96 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  คิดเป็นร้อยละ -  
ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีไม่ได้ด าเนินการ   คิดเป็นร้อยละ -  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-15- 

2.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ส าเร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. โครงสร้าง
พื้นฐาน 

13 2.93 - - 1 0.23     14 3.16 

2. เศรษฐกิจ 3 0.23 - -   3 1.13 - - 6 1.35 

3. คุณภาพชีวิต 30 6.55 - -   14 3.39 - - 44 9.93 

4. ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 - - -  3 0.68 - - 3 0.68 

5. การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่
ดี 

3 0.68 - -   3 0.68 - - 6 1.35 

6. การกระจาย
อ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
แนว 
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัด 

8 1.81 - - -  7 1.58 - - 15 3.39 

รวม 54 12.19 - - 1 0.23 33 7.45   88 19.86 

 

- ร้อยละท่ีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว  คิดเป็นร้อยละ  12.19 

- ร้อยละท่ีจ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ    - 

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  คิดเป็นร้อยละ   0.23   

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  คิดเป็นร้อยละ   7.45 

- ร้อยละของจ านวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม  คิดเป็นร้อยละ   - 
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ส่วนที่  3 
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

งบประมาณที่
เหลือจ่าย 

1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิจากกการกรรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

/   355,000 355,000 0 

2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิจากกการกรรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ - - 269,000 269,000 0 

3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิจากกการกรรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ - - 434,000 434,000 0 

รวม    1,058,000 1,058,000 0 
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โครงการที่ได้รับการกันเงินงบประมาณประจ าปี  2563 

 
โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

งบประมาณที่
เหลือจ่าย 

1. ก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับและสิ้นสดุ
เขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าใหญ่ 
จ านวน 2 ป้าย 

   120,000 0 120,000 

2. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก จากบ้านนางไหล เนียนชัยภูมิ – 
บ้านนายควร สมแก้ว บ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ 10 

   187,000 0 187,000 

3. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ด้านทิศตะวนัออกจากโรงเรียน
ราษฎร์บ ารุง – วัดอุดรนพพาลัย บ้าน
โนนมะค่า หมทูี่ 6 

   300,000 0 300,000 

4. โครงการ วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าไปรษณีย์ต าบลท่าใหญ่ 
บ้านโนนส าราญ หมทูี่ 10 

   101,000 0 101,000 

5. โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต จากบ้านนายเฉลมิ งามศรี ถึงบ้าน
นายสมปอง กองแกว้ บ้านห้วยเชอืก   
หมู่ที่ 9 

   91,000 0 91,000 

6. โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีตจากบ้านนายแดง วรรณชัย ถึงที่
นางวิไลวรรณ นุชิต บ้านโนนศรทีอง หมู่
ที่ 5 

   364,000 0 364,000 

7. โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีตจากบ้าน นายเล็ก จนัทร ถึงบ้าน
นางหนูคิด แสนโสภา บ้านห้วยข่าเฒ่า 
หมู่ที่ 2 

    277,000 0 277,000 

8. โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีตจากบ้านนายสลิด พันธ์หนองเป็ด 
ถึงสระน้ าสาธารณะบ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 3 

   255,000 0 255,000 

9. โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีตจากศาลากลางบ้าน ถงึบ้านนางภา
วิณี ขวกเขียว บ้านห้วยโกเตี้ย หมูท่ี่ 11 

   277,000 0 277,000 

10. โครงการ เสริมผวิทางแอสฟลัติกคอ
นกรีตจากศาลากลางหมู่บ้านบ้านโนน
ส าราญ ถึงบ้านนายแก้ว ดาหนองเป็ด 
บ้านโนนส าราญ หมทูี่ 10 

   472,000 0 472,000 

11. โครงการขยายทอ่ส่งน้ าประปา PVC 
คุ้มโนนกระต่าย บ้านหนองเป็ด หมุ่ที ่1 

   36,000 0 36,000 
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โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

งบประมาณที่
เหลือจ่าย 

12. โครงการทางระบายน้ าไรท่่อระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดจากบ้านนางบัว
พันธ์ สิงชัยห์ ถึงบ้านนางทุม ถาวงคก์ลาง 

   57,000 0 57,000 

13. โครงการ เสริมผวิทางแอสฟลัติกคอ
นกรีตจากบ้านนายสุเทพ ทนศรี ถึงบ้าน
นางมาลัย เทิดพระกรด บ้านโนนมะค่า 
หมูที่ 6 

   411,000 0 411,000 

14. โครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่
การเกษศตร โยยลงหินคลุกสายบ้านนาย
เอ่น พันหนองเป็ด ถึงนานายหาญ เต้
หนองเป็ด บ้านโนนส าราญ หมทูี่ 10 

   30,000 0 30,000 

15.โครงการปรับปรุงถนนสูแ่หล่งพื้นที่
กาสรเกษตรโดยลงหินคลกุจากบ้านนายริ
รัน ชนะภัย ถึงบ้านนายเทพนมิิต ใส
หนองเป็ด บ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 10 

   26,000 0 26,000 

16. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนางป่ินแก้ว ป้องโพนทอง 
– บ้านนางทองดธีิตะเชียง บ้านโนนศรี
ทอง หมู่ที่ 5 

   219,000 219,000 0 

17. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนางส าราย ครลัย – บ้าน
นายบุญเกดิ ญาติพร้อม บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 3 

   175,000 175,000 0 

18. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนายสมศักดิ์ สาด ารง – 
บ้านนายอินสวา มาหามแห บ้านโนนศรี
สง่า หมู่ที่ 4 

   168,000 168,000 0 

19. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนายหนูพรวน ยาน
ประเสรฐิ – บ้านนายโต้ นาราช บ้านห้วย
โกเตี้ย หมูท่ี่ 11 

   286,000 286,000 0 

21. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากประตูโขงด้านทิศตะวนัตก – 
บ้านนายส าเนียง วงค์ชาลี บ้านหนองเป็ด 
หมู่ที่ 1 

   107,000 107,000 0 

22. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนายบุญจันทร์ ค าโยก – 
บ้านนายสุนทร อุตรพรม บ้านโนนศรี
ทอง หมู่ที่ 5 

   337,000 337,000 0 
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23. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต จากบ้านนายแสงเพชร หล้าตุ้ย – 
ศาลาประชาคม บ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 
10 

   270,000 270,000 0 

24. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต บ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 10    133,000 133,000 0 

25. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลตกิคอ
นกรีต บ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 10 ต. ท่า
ใหญ่ 

   232,000 232,000 0 

รวม    4,932,000 1,927,000 3,005,000 

 



 

สรุปรายละเอียดโครงการ/ งาน/กิจกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังวัดชัยภูมิ 

ประจ าปี  2563 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอน 
กรีต หมู่ท่ี 1 บ้านหนองเป็ด จากบ้านนาง
หม้อ เหมเมืองกลางถึงบ้านนายแหลม 
กุลวิเศษ 

211,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้รท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้ายตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า จากบ้าน 
นายบุญมี ครองโชค ถึงบ้าน นายสุรพล 
ต้นแป๊ะ 

32,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปญัหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 
ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 62.5 ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านโนนศรีสง่า จากบ้าน 
นายสมาน แสงสุดตา ถึง โรงเลี้ยงใหม 
นางวันนา กลางเมืองขวา 

358,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1ป้าย ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโนนศรีทอง จาก บ้าน
นางอ่อน อุตพรมถึงบ้านนางภาวนา 
โครตเมือง 

161,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. 
ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.วางท่อ 
คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 2 จุด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
อบต. ก าหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 6 บ้านโนนมะค่า จากบ้านนาย
คนึง ครองวงค์-โรงเรียนราฏษ์บ ารุง 

176,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 บ้านภู
นกเขียน สายหน้าโรงเรียนบ้านภูนก
เขียน 

191,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด
แต่งเรียบตลอดสาย 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ า 
คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นล าน้ าเจา) หมู่ท่ี 8 
บ้านโนนศิลา 

404,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อนเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อนท าการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง 

ปริมาณงาน เสริมคันฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 41 ม. หนา 
0.60 ม. หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 
246 ตร.ม. วางท่อ คสล.ø 0.30 ม. 
จ านวน 10 จุด ตามแบบอบต. ก าหนด 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านโนนศิลา จากบ้านนาย
สมเด็จ ช่างทองค า-บ้านนายสิงห์ขร ขุน
แก้ว 

118,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พ้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. 
ก าหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเซือก จุดบ้าน
นายสุภาพ บุษผารัตนัง ถึงบ้านนางเพ็ญ 
ผลไธสง 

43,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 
ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.วางท่อ 
คสล.ศก.0.40 ม. จ านวน 1 จุด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
อบต. ก าหนด 

10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด หมู่ท่ี 5 จาก
บ้านนางบัวพันธ์ สิงห์ชัย ถึงบ้านนางทุม 
ถาวงค์กลาง 

57,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหา
น้ าท่วมขังในชมชน 

ช่วงท่ี 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึก 1.0 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 
0.60 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.0 
เมตร หรือมีความยาวรางระบายน้ าไม่
น้อยกว่า 100เมตร พร้อมฝังท่อ พีวีซี 
ระบายอากาศ จ านวน 10 จุด ตาม
แบบ อบต. ก าหนด 

11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านโนนส าราญ ข้าง 
ก.ศ.น. ต าบลท่าใหญ่ 

273,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 
ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1ป้าย ตามแบบ
อบต. ก าหนด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยโกเตี้ย บ้าน 
นาย เชษฐา รักษาบุญ ถึง หมู่ 9 บ้าน
ห้วยเชือก 

252,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1ป้ายตามแบบ
อบต. ก าหนด 

13 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

0 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต าให้
ท่ัวถึง 

1 โครงการ 

14 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
คุ้มโนนหัวนา หมู่ท่ี9 บ้านห้วยเชือก 

233,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง

สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค อย่างทั่วถึง 

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

-24- 

 
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีต าบลท่าใหญ่ 0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อให้สตรีในต าบลมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพมี
รายได้ 

11 หมู่บ้าน 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล 

96,349.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อนเป็นท่ีให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรแก่
ประชาชน 

11 หมู่บ้าน 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพเลี้ยงปลา 

82 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ประมงน้ าจืดตามสภาพพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม 

ทุกหมู่บ้าน 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
พันธุ์พืช 

0 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือผู้ท่ี
สนใจมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพแบบพอเพียง 
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การท าการเกษตรแบบยั่งยืน 

1 ครั้ง 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการ
เกษตรและเพิ่มรายได้ลด
รายจ่ายแก่เกษตรกร 

1 ครั้ง 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 

0 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
ให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 

1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานปฏิบัติธรรม 0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อให้มีสถานท่ีปฏิบัติธรรม
และฝึกอบรมจิตใจให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1 ครั้ง 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 47,300.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไว้ซ่ึง 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีลอยกระทง 75,900.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ไว้ซ่ึง ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีบุญเดือนหก(บุญบ้ังไฟ) 0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาไว้ซ่ึง 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีบุญกระธูป 320,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุยกระ
ธูป ท่ีอ าเภอหนองบัวแดง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 โครงการ 

7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ คณะ
บริหาร สมาชิก สภาฯ 
พนักงาน 

1 ครั้ง 

8 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ 36,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 1 โครงการ 

9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออก 

1 โครงการ 

10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการส าหรับเด็ก 

0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออก 

1 โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กีฬาอย่างเป็นระบบ 

1 โครงการ 

12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนให้แก่โรงเรียน 

2,546,920.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

5 แห่ง 

13 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ
และเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 

14 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่
นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 

15 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 
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16 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 

17 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านดนตรี 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านดนตรี 

1 โครงการ 

18 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
o-net 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้แก่นักเรียนต าบลท่าใหญ่ 

1 โครงการ 

19 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ (ต้นน้ าซีเกม) 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยว
กีฬาอย่างเป็นระบบ 

1 โครงการ 

20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาอุดหนุนโครงการ
สาธารณสุขมูลฐาน(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

220,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 

1 ครั้ง/ทุกหมู่บ้าน 
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21 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุข
และเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

0 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ผู้น าหมู่บ้าน
ด้านสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ทุกหมู่บ้าน 

22 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ อบต.สีขาว 0 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ความรู้ด้านยาเสพติด
แก่ผู้เข้าอบรม 

1 โครงการ 

23 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่ 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 
ถึงวิธีควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1 โครงการ 

24 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โรครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

60,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อลดโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้าน 

25 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และ
กิจกรรมร่วมกัน 

1 ครั้ง 
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26 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเงินเพิ่ม
พิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

9,674,800.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้เป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในการด าเนินชีวิต 

11 หมู่บ้าน 

27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,965,200.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้เป็นเบี้ยยังชีพคน
พิการในการด าเนินชีวิต 

11 หมู่บ้าน 

28 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้เป็นเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์
ในการด าเนินชีวิต 

11 หมู่บ้าน 

29 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนส่งเสริมโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลท่าใหญ่ 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

1 โครงการ 

30 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีและ
ครอบครัว 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อเปิดโอกาสในกลุ่มสตรีได้
พัฒนาตนเอง 

11 หมู่บ้าน 

31 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวให้
ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อสนับสนุนผ้าห่มกันให้กับ
ผู้ประสบภัยหนาว 

11 หมู่บ้าน 

32 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ผู้ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสม 

1 โครงการ 

33 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

95,204.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ผู้ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสม 

1 หลัง 

34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการต าบลท่าใหญ่ 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ 

1 โครงการ 
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35 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึก โครงการอบรมอาชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อย โอกาส ต าบล
ท่าใหญ่ 

0 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 

1 โครงการ 

36 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

180,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อแก้ไขสุขภาพของ
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 

37 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่า
ใหญ่ 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
ราษฎรได้รับสวัสดิการสังคม
อย่างทั่วถึง 

1 กองทุน 

38 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบ กบท. 229,126.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง เพื่อจ่ายสมทบกองทุน กบท. 1 ครั้ง 

39 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,455.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อจ่ายสมทบกองทุน 
ประกันสังคม. 

1 ครั้ง 

40 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่
เกมส์ ประจ าปี 2563 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ส่งเสริมการออกก าลังทุก
เพศทุกวัย 

1 โครงการ 

41 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ ประจ าปี 
2563 

2,961.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ส่งเสริมการออกก าลังทุก
เพศทุกวัย 

1 โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปี 2563 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

ส่งเสริมการออกก าลังแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 โครงการ 

43 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนได้ห่างไกล
จากยาเสพติด และได้ออ
ก าลังกาย 

1 โครงการ 

44 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เงินส ารองจ่าย 132,030.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติท่ีเกิด
กับประชาชน 

ตามสภาพพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าทดแทนภายในต าบล 0 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อจัดหาพันธุ์กล้าไม้ปลูก
ทดแทนท่ีถูกท าลาย 

ทุกหมู่บ้าน 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการถนนสวย 0 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

0 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน ต าบลท่าใหญ่ 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนเกิดการ
รวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหา
ด้านต่างๆในต าบล 

1 ครั้ง 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนต าบล
ท่าใหญ่ 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน
มีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1 โครงการ 

3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1 โครงการ 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 โครงการ 

5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

โครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชน 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อออกให้บริการประชาขน 1 โครงการ 

6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

129,320.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่ 

1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก 

0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าท่ีและมี
คุณภาพในการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของเด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยง 

2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการรับ ส่ง เด็กยากจนและด้อย
โอกาส 

404,593.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม

, ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน
และด้อยโอกาสในการ
เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1 โครงการ 

3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่
ระดับอนุบาล 

0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวหน้า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

178,540.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

268,600.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นจัดการเรียนการ
สอน รายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

774,200.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันในสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการเยี่ยมบ้านติดตามพัฒนาการเด็ก 0 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก

การศึกษา 

เพื่อติดตามพัฒนาการของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

8 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 โครงการ 

9 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้
ชีพกู้ภัย (otos) 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ทีมกู้ชีพ
กู้ภัย 

1 โครงการ 

10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการจัดท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟ
ป่า 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของคนในต าบลในการดูแล
รักษาป่าสาธารณะ 

1 โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. 
ท่าใหญ่ 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกทบทวนความรู้
เกี่ยวกับงานบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 ครั้ง 

12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

โครงการจัดซ้ือไฟสัญญาณจราจร 0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 โครงการ 

13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

โครงการจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลป่ีใหม่/สงกรานต์ 

36,720.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
เพื่อบริการประชาชนท่ี
สัญจรไปมาช่วงเทศกาล 

1 ครั้ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 

0 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห์ความถี่ 
1 ครั้ง 

15 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แผนกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรฐบาล
และยุทศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด 

โครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและ
บริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยต าบลท่าใหญ่ 

250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้บริการประชาชนท่ี
ด้อยโอกาสและเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน 
1 ครั้ง 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานท าให้โครงการด้านต่างๆ  เช่นด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ฯ  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการนั้นๆ จึงท าได้ไม่
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

2. การด าเนินโครงการล่าช้าไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนด  ซึ่งมีสาเหตุจากหลาย
องค์ประกอบเช่น  ผู้รับเหมาท าสัญญาแล้วไม่เข้าด าเนินการ  หรือเข้าด าเนินการแต่ล่าช้า  และ
ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแบบแปลน 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ  มีผลต่อ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง ฯมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่และ
วิถีชีวิตของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

5.ปัญหาจากระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่   ไม่เหมาะสมกับบทบาท
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความลังเลหรือกังวลต่องานที่ต้องท านั้นๆ 

  6.  ปัญหาสภาพพ้ืนที่และอาณาเขตของต าบลที่กว้างขวางไม่สมดุลกับงบประมาณในการ
พัฒนา 

 7.  ปัญหาด้านขาดการหนุนเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าใน
พ้ืนที่ต าบลท่าใหญ่และต าบลใกล้เคียงให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

8. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการออกประชาคมหรือการนัดประชุมเรื่องต่างๆ  ของ
องค์กรเท่าที่ควรเพราะคิดว่าการพัฒนาต่างๆเป็นหน้าที่ของอบต. 

9. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอภารกิจหน้าที่ที่ต้องท าเช่น  บางคนต้องท าหน้าที่
รักษาการในต าแหน่งอ่ืนด้วย  ท าให้งานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  10.  ปัญหาการการเกิดโรคระบาด   ท าให้งานบางอย่างต้องหยุดด าเนินการ 
 11.  ปัญหาจากหัวหน้าส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ไม่ชัดเจน  ขาดประสบการณ์ ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  ท าให้ทีมงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อันมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 

  12. ปัญหาที่เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล่าช้า 
 
 
 



 

ส่วนที่  4 

1.  ผลการด าเนินงาน 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในภาพรวมจ านวนผู้กรอก
แบบสอบถามจ านวน  100  คน   คิดเป็นร้อยละของผู้กรอกแบบสอบถามดังนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ      ชาย   47%                       หญิง  53% 
2.อายุ      ต่ ากว่า 20 ปี  4%            ต่ ากว่า 20-30 ปี  13%            ต่ ากว่า  31 – 40 ปี 15% 
      41-50  ปี  27%            ๕  1-60  ปี  28%             มากกว่า  60  ปี 13% 

3.การศึกษา      ประถมศึกษา 54%                              มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 36% 

       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2%                    ปริญญาตรี 3% 

                          สูงกว่าปริญญาตรี 0%                    อ่ืน ๆ0% 

4.อาชีพหลัก      ราชการ 1%                                         เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1%   

ค้าขาย 3%                                          ธุรกิจส่วนตวัรับจ้าง 28% 

นักเรียนนักศึกษา 5%                              เกษตรกร 62%             อ่ืน(ระบุ)……… 
 

5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในภาพรวม(ตามเกณฑ์ประสิทธิผล) 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
พอใจ       

ปานกลาง 
พอใจน้อย ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 48 45 6 1 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

55 40 4 1 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
/ กิจกรรม 

50 44 6 0 

4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

52 45 3 0 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

45 44 8 3 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก 
พอใจ       

ปานกลาง 
พอใจน้อย ไม่พอใจ 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 42 47 11 0 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

51 39 6 4 

8) การแก้ปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

49 43 6 2 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

57 37 5 1 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 25.62  สัดส่วนของ
ประชาชนที่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 53.23 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 20.62 และเมื่อ
นาเอาสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 79.37 อยู่
ในระดับพอใช้ 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 
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2.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 8.64 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 8.60 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม 8.75 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

8.66 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.60 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.82 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 
ภาพรวม 8.68 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือข้อ 1) เท่ากับ 6.88 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ 2) เท่ากับ 6.86 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 5) เท่ากับ 6.30 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากับ 6.63 คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป)  
2. ดี (8 คะแนนแต่ไม่ถึง 9 คะแนน)  
3. พอใช้ (5 คะแนนแต่ไม่ถึง 8 คะแนน)  
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5คะแนน) 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 1 1 เท่าเดิม 
2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 

เส้น 5 5 เท่าเดิม 

3. ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร
โดยลงหินคลุก 

เส้น 4 4 เท่าเดิม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 8.68 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 8.67 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม 8.38 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

8.42 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.60 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.65 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 
ภาพรวม 8.57 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่าความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ข้อ 6) เท่ากับ 6.67 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ 1) เท่ากับ 6.63 คะแนนคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 8) เท่ากับ 6.19 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 6.43 
คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 

ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป)  
2. ดี (8 คะแนนแต่ไม่ถึง 9 คะแนน)  
3. พอใช้ (5 คะแนนแต่ไม่ถึง 8 คะแนน)  
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5คะแนน) 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 

ครั้ง 1 - 
ยังไม่

ด าเนินการ 
2.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พันธ์พืช 

ครั้ง 1 - 
ยังไม่

ด าเนินการ 
3.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพเลี้ยงปลา 

ครั้ง 1 - 
ยังไม่

ด าเนินการ 
4. โตรงการฝึกอบรม ส่งเสริม 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้ง 1 - 
ยังไม่

ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 8.72 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 8.48 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม 8.37 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

8.50 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.45 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.53 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 
ภาพรวม 8.53 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่าความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
คือข้อ 7) เท่ากับ 7.15 คะแนนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือข้อ 1) เท่ากับ 7.00 คะแนนคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ 7) เท่ากับ 6.81 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 
6.91 คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี ้

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป)  
2. ดี (8 คะแนนแต่ไม่ถึง 9 คะแนน)  
3. พอใช้ (5 คะแนนแต่ไม่ถึง 8 คะแนน)  
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  การแข่งขันกีฬาประชาชนท่า
ใหญ่เกมส์ ประจ าปี 2563 

ครั้ง 1 1 เท่าเดิม 

2.  การแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ 
ประจ าปี 2563 

 
ครั้ง 

1 - 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
3.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน 

 
โรงเรียน 

5 5 เท่าเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 10 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 10 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม 10 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

9 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 10 
ภาพรวม 9.62 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 6.88 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 3) 
เท่ากับ 6.81 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 5) เท่ากับ 6.47 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 6.64 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.  โครงการปลูกป่าทดแทนภายใน
ต าบล 

ครั้ง 1 - ยังไม่
ด าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 8.67 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 6.84 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  /  กิจกรรม 8.46 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

8.61 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 
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ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.61 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.73 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 
ภาพรวม 8.17 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 6.88 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 6.72 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 8) เท่ากับ 6.24 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวม เท่ากับ 6.52 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. โครงการ อบต. สัญจรให้บริการ
ประชาชน 

ครั้ง 1 1 เท่าเดิม 

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
การจัดท าแผนชุมชน 

ครั้ง 1 1 เท่าเดิม 

3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ครั้ง 1 1 เท่าเดิม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  /  กิจกรรม 8.78 
2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  /  กิจกรรม 7.73 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /  กิจกรรม 8.68 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  /  กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

8.63 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.59 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.60 
7) ผลการด าเนินโครงการ  /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.73 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.97 
ภาพรวม 8.71 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ข้อ 1) เท่ากับ 6.88 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมา คือ ข้อ 2) เท่ากับ 6.72 
คะแนน คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 8) เท่ากับ 6.24 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวม เท่ากับ 6.52 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ดีมาก (9 คะแนนขึ้นไป) 
2. ดี (8 คะแนน แต่ไม่ถึง 9 คะแนน) 
3. พอใช้ (5 คะแนน แต่ไม่ถึง 8 คะแนน) 
4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 5 คะแนน) 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามที่ตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ  
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2563 

ครั้ง 1 1 เท่าเดิม 

2. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 

ครั้ง 2 
 
2 
 

เท่าเดิม 

3. โครงการจัดซื้อไฟจราจร ครั้ง 1 - 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 5 
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2563 

 
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประจ าปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลใน
ปีที่ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยได้จัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ในเชิงปริมาณการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการได้ร้อยละเพียงร้อยละ ๕๔.๘๖ 

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.   งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชนโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 
2.   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล

ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
3. การน าแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจ านวนโครงการที่น าไปใช้ ยังมี

เปอร์เซ็นที่ต่ า คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องให้ความส าคัญของแผนพัฒนา
มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้มี
ข้อเสนอแนะต่างๆ จานวน 11 ข้อ ดังนี้ 

1) เมื่อท าโครงการควรเชิญชาวบ้านเข้าร่วมในการท าโครงการแต่ละครั้ง 
2) ควรเชิญชาวบ้านเข้าร่วมในการประชุม 
3) ให้ช่วยดูแลเรื่องน้ าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
4) ในการประชุมสภาของ อบต.ท่าใหญ่ควรแจ้งให้ประชาชนที่สนใจการประชุมเข้ารับฟังการประชุม
ด้วยโดยผ่านการกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
5) อยากให้ อบต.หันมาพัฒนามองเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ถนนช ารุดเป็นบางส่วน 
ไม่ใช่ปล่อยประละเลย ต้องหาเงินมาซ่อมแซม อย่าปล่อยให้ชาวบ้านต้องล าบาก 
6) อยากให้ อบต.เข้ามาร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือชี้แจงผลการ
ด าเนินงานและจะได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
7) ให้มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
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8) ควรแยกแยะความต้องการและความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่น เรื่องน้ าประปา ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนมาก 
9) อยากให้ อบต.เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนทุกหมู่บ้าน และชี้แจงผลการด าเนินงาน และรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากกว่านี้ และมีการฝึกอบรมสมาชิก อบต.ให้รู้บทบาทหน้าที่
ของตัวเอง และเข้าใจในการจัดท าโครงการ 
10) อยากให้นายก อบต.ท่าใหญ่ เข้ามาพบชาวบ้านมากกว่านี้ ควรล าดับความส าคัญในการใช้
งบประมาณต่อความส าคัญในการพัฒนาต าบลให้มากกว่านี้ว่าเรื่องไหนควรท าก่อนหลัง 
11) เมื่อด าเนินงานเสร็จควรแจกแจงงบประมาณให้ชาวบ้านทราบว่าสมจริงกับผลงานหรือไม่ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

  1. เสนอเพ่ิมโครงการในยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ดูแลรักษาผืนป่าในต าบล   โครงการปล่อยกุ้ง ปลา ในแหล่งน้ าธรรมชาติ(แม่น้ าเจา)  
  2. ควรมีการน าโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ  ที่ปรากฏอยู่ในแผนด้านเศรษฐกิจมาด าเนินการ
บ้าง  เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชน  และในปี  2563  ไม่ได้มีการด าเนินโครงการ 
  3. ควรมีการน าโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ  ที่ปรากฏอยู่ในแผนด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มาด าเนินการบ้าง  เพราะในปี  2563  ไม่ได้มีการด าเนินโครงการ 

4. การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่   ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่ในการจัดท าแผน  เพ่ือให้ความการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนาและน าไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. แต่ละหมู่บ้านควรมีการจัดท าแผนหมู่บ้านเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้มีทิศทางในการพัฒนา 
 
 
 
 
   
 
 

 


