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ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไมร่วมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

1.3 ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1.4 เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลทุ่งใหญ่ 
   บทสรุปของความส าคัญก็คือ เป็นข้อมูลในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้ง
มั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา
ลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้
มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ซึ่ง

จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

2.3 เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กอง

ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบล/ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด 
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้  
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติตาม  
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 และ ข้อ 29  
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 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

1. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) : e-plan.dla.go.th 

2. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

5.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง 
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1. วิสัยทัศน์  “บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบต.ทุ่งใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
3. กลยุทธ์ 

1) ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
5) ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันส าคัญต่างๆ 
10) สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11) จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. การวางแผน 
 อบต.ทุ่งใหญ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 
 อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

261 93,961,500 234 55,554,000 278 30,293,200 274 38,368,000 307 56,736,000 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

97 70,034,000 107 39,118,600 102 44,175,200 102 57,730,600 109 58,139,000 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได้ 

26 16,500,000 26 32,600,000 26 32,200,000 26 6,000,000 24 31,200,000 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

14 8,200,000 17 4,000,000 17 3,450,000 17 2,545,000 13 3,355,000 

รวม 398 188,695,500 384 131,272,600 423 110,118,400 419 104,643,600 453 149,430,000 
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5. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จ านวน 49 โครงการ 
งบประมาณ 18,183,995 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 8,889,400 
2. การสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 15 8,210,995 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหพ้ึ่งตนเองได ้ 2 62,000 
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 9 1,445,300 

รวม 49 18,613,695 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบต.ทุ่งใหญ่ มีดังนี้ 
ที ่ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้าน

ทุ่งใหญ่ฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) 
349,600 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดิน

แดงไปทางแยกดินแดงต าบลช า  
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

499,100 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 
เมตร 

3 วางท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 430,300 กองช่าง ปูองกันน้ าท่วมและระบาย
น้ าขังในช่วงน้ าหลาก 

ระยะทาง 500 เมตร 

4 ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองช าใหญ่ 
หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

113,800 กองช่าง จ านวน 1 แห่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกตลอด (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

498,800 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหน้าวัด - นายตุ๋ย ลาพันธ์  
(บ้านผือ หมู่ที่ 6) 

498,800 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายนางโยพิน ไป
ซอยสวนยาง (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7) 

268,700 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

131,900 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4-เมตร ยาว 80 
เมตร 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด  
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 

348,900 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 751 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,004 ตร.ม. 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสถานสีบูน้ า 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10) 

498,700 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 202 
เมตร 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายโตนด  
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

481,700 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500
เมตร 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายตาโอด  
(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

499,900 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร 
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13 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายวัดปุาบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่
ที่ 14 (โรงปุ๋ย) (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

236,600 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 160 
เมตร 

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายที่ท าการต ารวจ
ชุมชน-ต าบลรุง  
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

349,900 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

15 ก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้านทุ่งใหญ-่ไปทาง
แยกบา้นโดนเอาว์ (บา้นทุ่งใหญ่ หมูท่ี่ 4) 

334,200 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านโคก 
(บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

499,100 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 3000 
เมตร 

17 ก่อสร้างก่อสรา้งถนน คสล.สายสระ
กระเบา (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 

429,700 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

18 ก่อสร้างถนน คสล.สายนางอุทัง เลียบ
คลองส่งน้ า บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 

230,400 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง
นาช า (บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) 

368,300 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 
เมตร 

20 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวทาง
แบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีตแยกนายริน ไสว 
ถึงนายปิ่น กลิ่นพยอม  
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

329,900 กองช่าง ปรับปรุงจราจรถนน 
คสล.ที่ช ารดุ 

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 
188 เมตร ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย หรือ
เป็นไปตามรูปแบบรายการท่ี อบต.ทุ่ง
ใหญ่ก าหนด 

21 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติคคอนกรตี บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15 

499,000 กองช่าง ปรับปรุงจราจรถนน 
คสล.ที่ช ารดุ 

สายดินแดงจากสามแยก ศพด.บ้านโคก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายสาม
แยกนายสายันต์ จารุการณถึงบ้านนายธน
ชัย เสาตรง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 

22 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.โดยปูทาง
แบบแอสฟัลท์ติคคอนกรีตทางเข้าที่ท า
การ อบต.ทุ่งใหญ ่

499,100 กองช่าง ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 

23 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากแยกวัด
นายกิตติ โพธ์ิสุด ถึง นายสถิต ศรสีังข์  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

493,000 กองช่าง ระบายน้ า น้ าไม่
ท่วมขัง 

ยาว 300 เมตร 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
1 ส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน า

ผู้สูงอาย ุ
10,000 ส านักปลัด เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง

การบริการสุขภาพ 
แกนน าผู้สูงอายุในเขตต าบล
ทุ่งใหญ่ 17 หมู่บ้าน จ านวน 
34 คน 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1,942,290 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถว้น  
2. เพื่อเด็กนักเรียนมีวัสดุ
การศกึษา หนังสอืเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนกัเรียนที่
เพียงพอและเหมาะสม  
3. เพื่อเด็กนักเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนที่
เพียงพอและเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ ่
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3 ค่าอาหารเสรมิ(นม) 2,514,505 กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรยีน
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ศพด.สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลทุ่งใหญ ่

4 อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

20,000 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลผลไม้
อ าเภอกันทรลักษ์ 

อุดหนุนอ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

5 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันเดนิ-วิ่ง
มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 
สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

20,000 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาวิ่งเฉลิมพระ
เกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

อุดหนุนอ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

6 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

10,000 ส านักปลัด 1.เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานทอ้งถิน่ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550  
2.เพื่อให้ผู้น าชมุชนและ
ประชาชน รับรูถ้ึงโทษทัณฑ์ 
และคุ้มครองทางตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วยความรนุแรง
ในครอบครัว  
3.เพื่อให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนรว่มในการปูองกนัเฝูา
ระวังปัญหาในพื้นที ่

1.ผู้น าชุมชนและกลุ่มสตรี
ในพื้นที่  

2.ประชาชนท่ัวไป 

7 อุดหนุนโครงการการปูองกัน เฝูาระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 

5,000 ส านักปลัด  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความ
เข้าใจรณรงค์ให้ผู้เสพผู้ติด
เข้ารับการบ าบัดให้
ตระหนัก ในคุณค่าของคน
และเปลี่ยนทัศนคติไปสู่
การยอมรับการคืนคนดีสู่
สังคม 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความเข้าใจ
รณรงค์ให้ผู้เสพผู้ติดเข้ารับการ
บ าบัดให้ตระหนัก ในคุณค่า
ของคนและเปลี่ยนทัศนคติ
ไปสู่การยอมรับการคืนคนดีสู่
สังคม 

8 กั้นห้องเรียน (ศพด.กระมอล) 100,000 กองช่าง เพื่อใช้ในการแยกการ
สอนระหว่างช่วงช้ัน 

8x6 เมตร หรือตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 

9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกระมอล 

369,600 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน
และสุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นกระ
มอลฯ 

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

961,800 กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรียนมี อาหาร
กลางวัน รับประทาน 
ครบถ้วนและ สุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโคก 
(อสพป.32) 

11 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 

907,200 กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรียนมี 
อาหารกลางวัน 
รับประทาน ครบถ้วน
และ สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นทุ่ง
ใหญ่ม่วง 
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12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย 

546,000 กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเดก็นักเรียนมี อาหาร
กลางวนั รับประทาน 
ครบถ้วนและ สขุภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นปะ
ทาย 

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 

747,600 กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเดก็นักเรียนมี อาหาร
กลางวนั รับประทาน 
ครบถ้วนและ สขุภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นร่อง
ตาซุน 

14 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร 

10,000 ส านักปลัด  เพื่อสร้างความคุ้มกันให้
เด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบการมี
เพศสัมพันธ์ 

เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง 

15 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมมา
ร ี

53,000 ส านักปลัด  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้แก่สุนัขและแมวที่
ได้รับวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

1. สัตว์ทกุตัวไดร้ับการฉีดวัคซีนมี
ภูมิคุ้มกนัโรคได้ 1 ปี 
2. การเกิดโรคพิษสนุัขบ้าในพืน้ที่
ลดน้อยลง 
3. การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
1 โครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน 44,000 ส านักปลัด  1.เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการ

ผลิตโคเนือ้เกษตรกร 2.เพื่อ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้จาก
การเลี้ยงโคเนือ้  
3.เพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดการก าจัดเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรไม่
ถูกตอ้ง  
4.เพื่อเกษตรกรชาวสวนมี
รายได้เพิ่มขึน้จากการผลิตโค
เนื้อ  
5.เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
อาชีพได ้

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 55 
คน ดังนี้  
1.ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่  
2.เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งใหญ่ กับ
หน่วยงานราชการ หมายเหตุ 
สามารถเปลี่ยนจ านวน
เปูาหมายได้ตามความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ 

2 โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซงั 18,000 ส านักปลัด  1.ผู้เข้ารว่มโครงการรูถ้ึง
ประโยชน์จากการไถกลบตอ
ซัง ที่ถกูต้องและเหมาะสม  
2.ผู้เข้ารว่มโครงการน า
ความรูท้ี่ได้รับจากการสาธิต
ไถกลบตอซังข้าวน าไปปรับ
ใช้ในพื้นทีข่องตนเอง  
3.เพื่อกระตุน้และส่งเสริม 
ให้เกษตรกรได้เล็งเห็น
ความส าคัญและประโยชน์
ในการไถกลบตอซังข้าว
แทนการเผาทิ้ง  
4.เพิ่มอนิทรีวัตถุในดนิและ
ช่วยปรับบ ารุงให้มีความ
อุดมสมบูรณ์  
5.ลดปัญหาภาวะโลกรอ้น
รวมถึงมลพิษทางอากาศ
จากการเผาตอซัง 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
60 คน ดังนี้ 1.ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ต าบลทุ่งใหญ่ 2.เจ้าหน้าท่ี 
อบต.ทุ่งใหญ่ กับ
หน่วยงานราชการ หมาย
เหตุ สามารถเปลี่ยน
จ านวนเปูาหมายได้ตาม
ความเหมาะสมข้ึนอยู่กับ
สถานการณ ์
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ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสทิธิภาพ  
1 โครงการ "ทุ่งใหญ่ต าบลสะอาด" 30,000 ส านักปลัด  1. จัดตั้งศูนย์การจัดการ

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยัและอาชวีอ
นามัย (EESH) 
2. จัดการขยะมูลฝอยอยา่ง
ถูกวธิ ี
3. จัดการขยะครบวงจร 
4. จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน 

จ านวน 1 แห่ง 

2 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

10,000 ส านักปลัด  1. เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 
3. เพื่อให้เป็นจุดแวะพักแก่
ประชาชนได้ผ่อนคลาย
ความเหนื่อยลา้ระหว่าง
การเดินทาง 
4. เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตองค์การบริหาร
ให้มีน้อยที่สุด 

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

3 ปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

10,000 ส านักปลัด  1. เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน  
3. เพื่อให้เป็นจุดแวะพักแก่
ประชาชนได้ผ่อนคลาย
ความเหนื่อยล้าระหว่างการ
เดินทาง  
4. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตต าบลทุ่งใหญ่ 

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

4 โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รบัรู้
สิทธิและหนา้ที่ในการใช้มาตรการ
กฎหมายสาธารณสุข 

30,000 ส านักปลัด  1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายสาธารณสุขและ
การด าเนินงานของเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข  
2. เพื่อให้ประชาชน
รับทราบสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายสาธารณสุข  
3. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

แกนน า หรือผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไปจ านวน 
68 คน 
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ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันแก่
ประชาชน 

30,000 ส านักปลัด  1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  
2. เพื่อลดปัญหาการ
กระท าผิดกฎหมายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  
3. เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
ท าให้เกิดความเป็นธรรม
ทางกฎหมายในเบื้องต้นแก่
ประชาชน 

แกนน าหรือผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
80 คน 

6 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี 

อุดหนุนอ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

7 อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันท้องถิ่น
ไทย ประจ าปี 2565" อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

3,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัวที่ได้
ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจัดตั้ง สุขาภิบาล
ท่าฉลอม อันเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการกระจายอ านาจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นประโยชน์กบั
ประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น 
การเผยแพร่โครงการ 
กิจกรรมที่โดดเด่น BEST 
PRACTICE และจ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ ของดี ของเด่น 
ท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ ์
การจัดนิทรรศการต่างๆ 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทยวันท่ี 18 มีนาคม 
ของทุกปี 

8 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้
บริการ 

30,000 ส านักปลัด  - เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ  
- เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการและการพัฒนา
ศักยภาพ  
- เพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจ 

- ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75  
- การให้บริการสาธารณะมี
ความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

1,320,300 ส านักปลัด  เพื่อเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ต าแหน่งที่ว่าง 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
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6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.ทุ่งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 
16,782,231.80 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 13,027,231.80 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 8,417,390.95 13 4,662,390.95 
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 15 6,995,290.22 15 6,995,290.22 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได ้ - - - - 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 5 1,369,550.63 5 1,369,550.63 

รวม 42 16,782,231.80 33 13,027,231.80 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบต.ทุ่งใหญ่ 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรยีน

บ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมูท่ี่ 17) 
349,600 349,000.00 0.00 600.00 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยกดินแดง
ต าบลช า (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

499,100 490,000.00 0.00 9,100.00 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองช าใหญ่  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

113,800 113,800.00 113,800.00 0.00 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอด 
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

498,800 497,000.00 497,000.00 1,800.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าวัด-
นายตุ๋ย ลาพันธ์ (บ้านผือเก่า หมู่ที ่6) 

498,800 498,800.00 498,800.00 0.00 

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายนางโยพิน ไปซอยสวนยาง 
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7) 

268,700 268,000.00 268,000.00 700.00 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 131,900 131,000.00 131,000.00 900.00 
8 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด  

(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 
348,900 343,690.95 343,690.95 5,209.05 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสถานสีบูน้ า  
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10) 

498,700 498,700.00 498,700.00 0.00 

10 ก่อสร้างถนน คสล. สายโตนด  
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

481,700 480,000.00 480,000.00 1,700.00 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายตาโอด  
(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

499,900 499,000.00 499,000.00 900.00 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตรสายวัด
ปุาบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรงปุ๋ย)  
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

236,600 235,000.00 235,000.00 1,600.00 
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ที ่ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายที่ท าการต ารวจชุมชน-
ต าบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

349,900 340,000.00 0.00 9,900.00 

14 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งใหญ่ – ไปทางแยก
บ้านโดนเอาว์ (บ้านทุ่งใหญ่ ม.4) 

334,200 330,000.00 0.00 4,200.00 

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านโคก  
(บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

499,100 499,100.00 499,100.00 0.00 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสระ
กระเบา บ้านประทาย หมู่ที่ 3 

429,700 429,000.00 0.00 700.00 

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายนางอุทัง เลียบคลองส่ง
น้ าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 

230,400 230,000.00 230,000.00 400.00 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช า  
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) 

368,300 368,300.00 368,300.00 0.00 

19 ปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรตี แยกนายริน ไสว ถึงนายปิ่น 
กลิ่นผยอม (บ้านโคกใต้พัฒนา หมูท่ี่ 14) 

329,900 329,000.00 0.00 900.00 

20 ปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรตี สายดินแดงจากสามแยก ศพด.
บ้านโคก (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

499,000 499,000.00 0.00 0.00 

21 ปรับปรุงผิวจรจร ถนน คสล.โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีตทางเข้าที่ท าการ อบต.ทุ่งใหญ่ 

499,100 499,000.00 0.00 100.00 

22 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากแยกวัดนายกิตติ โพธิ์
สุด ถึงนายสถิต ศรีสังข์ (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

493,000 490,000.00 0.00 3,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี   
1 ส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน าผู้สูงอาย ุ 10,000 8,360.00 8,360.00 1,640.00 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,942,290 1,547,467.00 1,547,467.00 394,823.00 

3 วัสดุงานบ้านงานครัว *อาหารเสรมิ (นม) 2,514,505 1,997,161.22 1,997,161.22 517,343.78 

4 อุดหนุนงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

20,000 20,000.00 20,000.00 0.00 

5 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร 

20,000 13,519.00 13,519.00 6,481.00 

6 โครงการปูองกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 

10,000 7,800.00 7,800.00 2,200.00 

7 อุดหนุนโครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณการ
ปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 

8 โครงการกั้นห้องเรียน (ศพด.กระมอล) 100,000 72,974.00 72,974.00 27,026.00 

9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านกะมอล 

369,600 330,750.00 330,750.00 38,850.00 
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ที ่ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านโคก (อสพป.32) 

961,800 913,500.00 913,500.00 48,300.00 

11 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 

907,200 873,600.00 873,600.00 33,600.00 

12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านปะทาย 

546,000 461,097.00 461,097.00 84,903.00 

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านร่องตาซุน 

747,600 694,050.00 694,050.00 53,550.00 

14 โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ใน
เด็กก่อนวัยอันควร 

10,000 7,100.00 7,100.00 2,900.00 

15 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมมาร ี

53,000 42,912.00 42,912.00 10,088.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ   
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม ่
10,000 7,800.00 7,800.00 2,200.00 

2 โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 

3 อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 
2565  

3,000 2,951.20 2,951.20 48.80 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 30,000 26,500.00 26,500.00 3,500.00 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

1,320,300 1,320,299.43 1,320,299.43 0.57 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

307 56,736,000 23 8,889,400 22 8,417,390.95 13 4,662,390.95 

การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ด ี

109 58,139,000 15 8,216,995 15 6,995,290.22 15 6,995,290.22 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได้ 

24 31,200,000 2 62,000 
- - - - 

การพัฒนาองคก์ารบริหารสว่นต าบล
ที่มีประสิทธิภาพ 

13 3,355,000 9 1,445,300 5 1,369,550.63 5 1,369,550.63 

รวม 453 149,430,000 49 18,613,695 42 16,782,231.80 33 13,027,231.80 
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ผู้บริหาร อบต.ทุ่งใหญ่ได้ขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และสภาฯ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

จากสภาฯ (3 ส.ค.65) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2,487,274 
การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี - - 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได ้ - - 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ - - 

รวม 6 2,487,274 

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

ที ่ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านม่วง-บ้านผือเก่า บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 5  

494,445 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 139 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
834 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่ใหญ่ก าหนด 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านทุ่งประทาย-เขตเช่ือม
เขตต าบลเมือง บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ที่ 13  
 

399,030 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง ยาว 112 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
672 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่ใหญ่ก าหนด 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหลังวัดไปแยกโดนเอาว์ 
บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6  

398,404 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
660 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30  
เมตร พรอ้มปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 
ปูาย เป็นไปตามแบบรูปรายการทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญก่ าหนด 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางปูอมต ารวจชุมชน-ต าบลรงุ 
บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16  
 

399,334 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 230 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
690 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่ใหญ่ก าหนด 

5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางดินแดงไปถึงแยก ต าบลช า 
บ้านร่อง หมู่ที่ 2  

398,691 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 134 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
670 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  0.30  
เมตร พรอ้มปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ 1 
ปูาย เป็นไปตามแบบรูปรายการทีอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญก่ าหนด 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางไร่นางจิตวิไล คืนผลบ้าน
โคกเหนือ หมู่ที่ 12  
 

397,370 กองช่าง 
 

ถนนได้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกวา่ 
666 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่ใหญ่ก าหนด 
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รายละเอียดโครงการงบประมาณจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที่ โครงการ งบประมาณที่ไดร้ับ

การอนุมัติจากสภาฯ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทางบ้าน

ม่วง-บ้านผือเก่า บ้านม่วง หมู่ที่ 5  
494,445  490,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทางบ้าน 
ทุ่งประทาย-เขตเช่ือมเขตต าบลเมอืง บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ ที่ 13  

399,030  399,000  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลัง
วัดไปแยกโดนเอาว์ บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6  

398,404 389,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางปูอม
ต ารวจชุมชน-ต าบลรุง บ้านทุ่งใหญ่พฒันา หมู่ที่ 16  

399,334 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดิน
แดงไปถึงแยก ต าบลช า บ้านร่อง หมู่ที่ 2  

398,691 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไร่นาง
จิตวิไล คืนผล บ้านโคกเหนือ หมูท่ี่ 12  

397,370 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อมูล ณ 21 พฤศจิกายน 2565 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่ใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประม
าณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

307 56,736,000 6 2,487,274 3 1,278,000 0 0 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

109 58,139,000 - - - - - - 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้ 24 31,200,000 - - - - - - 
การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

13 3,355,000 - - - - - - 

รวม 453 149,430,000 6 2,487,274 6 1,278,000 0 0 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 49 โครงการ และได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 6 โครงการ รวม 55 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 45 โครงการ และอยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นโครงการพัฒนาที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 48 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ทั้งหมด 453 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.60 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านน 453 โครงการ)  
 งบประมาณที่สามารถด าเนินการได้จริงในภาพรวมที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 18,613,695 บาท และงบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,487,274 บาท รวม 21,100,969 บาท
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 13,027,231.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.74 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และคิดเป็นร้อยละ 8.72 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จ านวน 149,430,000 บาท) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565 

อนุมัติงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติฯ และ

เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

307 56,736,000 29 11,376,674 18 9,695,391 13 4,662,390.95 

การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

109 58,139,000 15 8,216,995 15 6,995,290.22 15 6,995,290.22 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองได้ 

24 31,200,000 2 62,000 - - - - 

การพัฒนาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลที่มีประสิทธภิาพ 

13 3,355,000 9 1,445,300 5 1,369,550.63 5 1,369,550.63 

รวม 453 149,430,000 55 21,100,969 38 18,060,231.80 33 13,027,231.80 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(เฉลี่ย) 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.90 94.50 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.70 93.50 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60   
  3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 5 4.60 92.00 
  3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 4.60 92.00 
  3.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  5 3.60 72.00 
  3.4  ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 5 4.70 94.00 
  3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรสีะเกษ 5 4.60 92.00 
  3.6  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ทุ่งใหญ ่ 5 3.80 76.00 
  3.7  วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งใหญ ่ 5 4.00 80.00 
  3.8  กลยุทธ์ อบต.ทุ่งใหญ ่ 5 3.80 76.00 
  3.9  เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ของ อบต.ทุ่งใหญ่ 5 3.40 68.00 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อบต.ทุ่งใหญ่ 5 3.50 70.00 
 3.11 แผนงาน ของ อบต.ทุ่งใหญ่ 5 3.40 68.00 
 3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 3.30 66.00 

รวมคะแนน 100 84.90 84.90 
 

  สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
คะแนนสูงสุด เฉลี่ย 18.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของคะแนนเต็ม 
  2) พบว่าประเด็นที่ 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่่าสุด ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 66.00 ของคะแนนเต็ม 
  3) สรุปคะแนนรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 84.90 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.90 
ของคะแนนรวมทั้งหมด 
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  1.2 คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้  

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.90 94.50 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต่าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน่้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ่านวนประชากร และช่วง
อายุและจ่านวนประชากร ฯลฯ 

5 4.70 94.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯ ฯลฯ 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ่าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

5 4.80 96.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

5 4.80 96.00 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น่้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

1.8 การส่ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด่าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส่าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.60 92.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.70 93.50 
  2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่ง
ใหญ่ นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ รวมถึง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

5 4.70 94.00 

2.2 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

5 4.50 90.00 

2.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นการประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

5 4.70 94.00 

2.5 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นหรอืผลท่ีจะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  และ Trend Analysis หรืออื่นๆ 

5 4.80 96.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้  

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยทุธศาสตร ์ 60 47.30 78.83 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2561-2580) 

การก่าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ 

5 4.60 92.00 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 การก่าหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่ง
ใหญ่  ตามประ เด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ 

5 4.60 92.00 

3.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable DerelopmentGoals: SDGs) 
 การก่าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals SDGs ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ทุ่งใหญ่) ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ 

5 3.60 72.00 

 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 
การก่าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ อบต.ทุ่งใหญ่มีความ
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 

5 4.70 94.00 

3.5 ยุทธศาสตร์การrพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ศรีสะเกษ 
การก่าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลทุ่งใหญ่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีจัดท่าขึ้นแบบมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ีสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ 

5 4.60 92.00 

 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ 
การก่าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพท่ัวไป และข้อมูล
พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
จริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอ่านาจขององค์การบริหารส่วนต่าบล
ทุ่งใหญ่ มีการก่าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก่าหนด
ไว ้

5 3.80 76.00 

 3.7 วิสัยทัศน์ 
การก่าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ท่ีองค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.00 80.00 

 3.8 กลยุทธ ์
การก่าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งท่ีต้องท่าตามหน้าท่ีและอ่านาจขององค์การบริหารส่วนต่าบล
ทุ่งใหญ่ ท่ีจะน่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด่าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค่าถาม
ท่ีส่าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก่าลังท่าอะไร
อยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

5 3.80 76.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้  

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยทุธศาสตร ์(ตอ่)    
 3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก่าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย
องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่มีเป้าประสงค์ใด จะท่าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

5 3.40 68.00 

 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อบต.ทุ่งใหญ่ 
การก่าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลทุ่งใหญ่ (Positioning) ที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะ
น่าไปสู่ผลส่าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ
อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส่าเร็จได้ 

5 3.50 70.00 

 3.11 แผนงาน 
การก่าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ่าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ่าแนกแผนงานการ
จัดท่างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก่าหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
คืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

5 3.40 68.00 

 3.12  ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การก่าหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น่าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษและยทุธศาสตรข์อง
องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งใหญ่มีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยง
กันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับมหาภาค 

5 3.30 66.00 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 84.90 84.90 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.40 94.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.70 87.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.10 91.00 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  5 4.70 94.00 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.40 88.00 
5.2 ก่าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.40 88.00 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน่าไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง 
5 4.50 90.00 

5.4  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.70 94.00 
5.5 มีการก่าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
5 4.50 90.00 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้ 5 4.60 92.00 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีใน
ภาพรวม 

5 4.20 84.00 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5 2.80 56.00 

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 3.40 68.00 

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  5 3.30 66.00 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 4.10 82.00 

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

5 4.90 98.00 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้่า 

5 2.90 58.00 

รวม 100 84.60 84.60 
  สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1) พบว่าประเด็นที่  6.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ได้คะแนนสูงสุด เฉลี่ย 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ของคะแนนเต็ม 
  2) พบว่าประเด็นที่ 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา
ความยากจน ได้คะแนนต่่าสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
ของคะแนนเต็ม 
  3) สรุปคะแนนรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 84.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.60 
ของคะแนนรวม 
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สรุปคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(เฉลี่ย) 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.40 94.00 
 1.1 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อคะแนนท่ีได้การพัฒนา

ประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ด่าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เทคนิคDemand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็น
การวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.70 94.00 

1.2 การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นหรือผลท่ีจะเกิดขึ้น
ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trendหรือน่าเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ 
เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.70 94.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.70 87.00 
 2.1 การก่าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมท่ีมีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 

ตัวเลขต่างๆ เพื่อน่ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การวัดจ่านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ่านวนท่ีด่าเนินการจริงตามท่ีได้
ก่าหนดไว้จ่านวนท่ีไม่สามารถด่าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าท่ีและอ่านาจ
ท่ีได้ก่าหนดไว้ 

5 4.70 94.00 

2.2 การก่าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นท่ีด่าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ท่ีเกิดจาก (1) 
ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ 
สถิติ เป็นต้น 

5 4.00 80.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.10 91.00 
 3.1 การก่าหนดและการวิเคราะหก์ารประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นไปประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการปฏิบัติในเชิงคุณภาพ น่าเอาเทคนิคต่าง  ๆมาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง  ๆท่ีด่าเนินการใน
พื้นท่ี ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าท่ีและอ่านาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ 
วัสดุการด่าเนินการต่าง  ๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคะแนนท่ีได้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)ปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด่าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

5 4.70 94.00 

3.2 การก่าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) 
โครงการท่ีด่าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีเกิดจากได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชน
ได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

5 4.40 88.00 
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4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 4.70 94.00 
 4.1 การก่าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนงานการ

พัฒนา ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand 
(Demand Analysis/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ 
(Integration) หรืออื่นๆ โดยน่าไปจัดท่าเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

3 2.80 93.33 

4.2 การก่าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น น่าไปสู่การจัดท่าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุใน
การจัดท่าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

2 1.90 95.00 

5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 27.10 90.33 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

 1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ด่าเนินการโครงการ 
จัดท่าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก่าหนดไว้ 

 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด่าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก่าหนดไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท่า
นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

5 4.40 88.00 

 5.2 ก่าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
ก่าหนดวัตถุประสงค์การก่าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมี
ความ สอดคล้องกับโครงการชัดเจน (clear objective) ตอบสนอง
ต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก่าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด่าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด่าเนินการเพื่อ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

5 4.40 88.00 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน่าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

 สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระยุจ่านวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด่าเนินงาน และระยะเวลาดา่เนินงานลงรายละเอียดให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท่าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน่าไปสู่การประมาณการราคาในช่อง
ของ "งบประมาณ" 

5 4.50 90.00 
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5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)    
 5.4  มีการประมาณการราคมถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท่าราคาถูกต้อง
ตามหลักบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
วิธีการงบประมาณ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการการจัดท่าบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการก่าหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่ เกิดจาก
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค่านึงถึงหลักส่าคัญ 5 ประการใน
การจัดท่าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ลดความความเหลือ่มล้า่ในการพัฒนาท้องถิ่นน่าไปสูค่วามยุติธรรม
(Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ 
วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

5 4.70 94.00 

 5.5 มีการก่าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 
มีการก่าหนดตัวช้ีวัดผลงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (efficiency) ได้
เช่นการก่าหนดความพึงพอใจ การก่าหนดร้อยละการก่าหนดอัดชน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด่าเนินการให้เกิดผลส่าเร็จ
อย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก่าหนด KPI เป็น
ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

5 4.50 90.00 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่
ก่าหนดไว ้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด่าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ ง ไว้  การได้ผลและ
วัตถุประสงค์ที่ หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่า ก่าหนดไว้วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค่านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด่า เนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส่าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการด่าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจะมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.60 92.00 

 
 
     



หน้า | 25  
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 

6 โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 25.60 73.14 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจา่ปีใน

ภาพรวม 
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีใน

ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ 
ที่น่าไปด่าเนินการจัดท่าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ตั้งไว้ 

5 4.20 84.00 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายที่น่าไป
จัดท่างบประมาณ ประจ่าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจนงานต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ตั้งไว้ 

5 2.80 56.00 

 6.3 โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายดา้น
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการ 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ห รื อ บ่ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณ สิ่งแวดล้อมรายจ่ายประจ่าปีตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ตั้งไว้ 

5 3.40 68.00 

 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ด่าเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ด่าเนินการด้านการสาธารณสุข จ่านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีท่ีตั้งไว ้

5 3.30 66.00 

 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่
ด่าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ตั้งไว้ 

5 4.10 82.00 
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ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

(เฉลี่ย) 
ร้อยละของคะแนน

เต็ม 

6 โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ต่อ)    
 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย

เกี่ยวกับด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ด่าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน ฯลฯ จ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีท่ีตั้งไว้ 

5 4.90 98.00 

 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจดัการน้่า 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น่าไปจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่
ด่าเนินการด้านการบริหารจัดการน้่า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้่า 
ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้่า จัดการน้่ารวมถึงน้่าประปา 
ฯลฯ จ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีที่ตั้งไว้ 

5 2.90 58.00 

รวม 21 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 84.60 84.60 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
  พิจารณาความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ พบว่า สามารถด าเนินการได้ เพียง 3 ยุทธศาสตร์ 
และในจ านวนยุทธศาสตร์ที่สามารถด าเนินการได้ ก็ด าเนินการได้เป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่มี
อยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์  
   1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 49 โครงการ และได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 6 โครงการ รวม 55 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 45 โครงการ และอยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นโครงการพัฒนาที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 48 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ทั้งหมด 453 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.60 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านน 453 โครงการ)  
 งบประมาณที่สามารถด าเนินการได้จริงในภาพรวมที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 18,613,695 บาท และงบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,487,274 บาท รวม 21,100,969 บาท
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 13,027,231.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.74 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และคิดเป็นร้อยละ 8.72 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จ านวน 149,430,000 บาท) 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ยังคงเป็นปัญหาความ
ต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความส าคัญและจ าเป็นควรให้ความส าคัญ 
และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป 

2.2 การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท างบประมาณ ควรน าล าดับความส าคัญ
จากการประชาคม หรือความเดือดร้อนของประชาชนมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน และท่ีส าคัญคือต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 

2.3 ควรพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และสอดคล้องกับสถานะทางการคลัง เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายในการพัฒนา 
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2.4 ควรตรวจสอบพ้ืนที่จริงของโครงการ เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา 
สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ เพ่ือลดผลกระทบหรือข้อขัดแย้งที่ จะเกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินโครงการ 

2.5 การตั้งชื่อโครงการพัฒนาต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจได้
โดยง่ายมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 

2.6 การก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายควรมีความชัดเจน ตอบสนองและสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนา มีลักษณะเฉพาะเจาะจง แสดงให้เป็นว่าเพ่ืออะไร  เป้าหมายจะท าอะไร และน าไปสู่การ
ประมาณการราคาเป็นงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

2.7 งบประมาณที่ก าหนด ควรเป็นการก าหนดงบประมาณที่เกิดจากเป้าหมายหรือผลผลิต
ของโครงการ มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

2.8 ควรให้ความส าคัญในทุกด้านการพัฒนานอกจากด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด้าน
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น  
3. คณะกรรมการ 
3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ค าสั่งแต่งตั้งเป็น 
1 นายศุภชัย ณ นคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ประธานกรรมการ 
2 นายวีระ มีแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ กรรมการ 
3 นายเลิศ ครองพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ กรรมการ 
4 นางวรรณศรี อาสม ส. อบต. หมู่ที่ 17 กรรมการ 
5 นายวรวุฒิ สราญรมย์ ส. อบต. หมู่ที่ 3 กรรมการ 
6 นายธาดา สินพวงยิ้ม ส. อบต. หมู่ที่ 16 กรรมการ 
7 นายสมาน เขียวหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 1 กรรมการ 
8 นายภาณุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 15 กรรมการ 
9 นายเหลี่ยม ชูค า ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 7 กรรมการ 
10 นายวิชัย วรรณทว ี ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านทุ่งใหญ่ฯ) กรรมการ 
11 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร ์ ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านกระมอลฯ) กรรมการ 
12 นายบรรเทิง สุพรรณ ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รพ.สต.ทุ่งใหญ่) กรรมการ 
13 นายมนเทียน ไชยพิมูล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 กรรมการ 
14 นายปรีดา จ่าไธสง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 กรรมการ 
15 นายคาร ปานประชาติ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 กรรมการ 
16 นายสมเกียรติ แก้วท า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 14 กรรมการ 
17 นายบุญนาค ศรีลาค า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 กรรมการ 
18 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์ ค าสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ กรรมการ/เลขานุการ 
19 นางธารญา วงศ์เศษ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  

หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.2 คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ค าสั่งแต่งตั้งเป็น 
1 นายเทวินทร์ อินทร์ชื่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 ประธานคณะกรรมการ 
2 นายวุธฒิ ยอดย้อย ส.อตบ.หมู่ที่ 5 กรรมการ 
3 นายสมาน เปล่งปลั่ง ส.อบต.หมู่ที่ 6 กรรมการ 
4 นายชาญชัย รุ่งธนศักดิ์ ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการ 
5 นายสวัสดิ์ ยอดศรี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 กรรมการ 
6 นางพชญา เฌอร์กิจ ผู้แทนภาคราชการ  

(ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน) 
กรรมการ 

7 นางพรพรรณ บุตตวงษ์ ผู้แทนภาคราชการ  
(ผอ.รร.บ้านโคก (อสพป.32) 

กรรมการ 

8 นายวัชระ จอมค า ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 15 กรรมการ 
9 นายบุญมี ระมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 7 กรรมการ 
10 นางปราณี เนตรหาญ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
11 นางธารญา วงศ์เศษ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 
กรรมการ/เลขานุการ 

3.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง ค าสั่งแต่งตั้งเป็น 
1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์  ค าสุข ปลัด อบต. ทุ่งใหญ่ ประธานกรรมการ 
2 นางปราณี  เนตรหาญ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
3 นายสมภาร  บุญทะจิตร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
4 นางสาวเสาวณีย์  บุญเลิศ นักจัดการงานช่าง รักษาราชการแทน  

ผอ.กองช่าง 
กรรมการ 

5 นายนิคม  ลาพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 กรรมการ 
6 นายวีระศักดิ์  มีพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 16 กรรมการ 
7 นางสุภารัตน์  ขุพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 กรรมการ 
8 นางธารญา  วงศ์เศษ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  

หัวหน้าส านักปลัด 
กรรมการ/เลขานุการ 

9 นางสาวนัฏฐกานต์  ทันที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
10 นางสาวจุฑารัตน์  อุ่ยสนัติวงศ ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


