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ส่วนที่ 1 
บทน า 

   
  
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุกหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดละ
หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วย
ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ  ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา โครงการเพ่ือการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทั่งใหญ่หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ๆได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนารับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(stetngths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลทุ่งใหญ่ 
บทสรุปของความส าคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุกและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาอุปสรรคก้อจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกคนพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดขบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้ดียิ่ง 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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 ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
 ๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
 ๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 ๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 ๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 ๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 
 

 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
 ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
 ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ ค าสั่งที่  ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒  
 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
 

ด าเนินการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลา่วและต้องปดิประกาศ
โดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกปี   
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 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ อย่างน้อยปีละประมาณ 1 ครั้ง 
  2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3. รายงานผลซึ่งๆได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ก าหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ๆที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
     1) เครื่องมือ ใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) ติดตามและประเมินผลแผนโครงการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง 
ใหญ ่
 2.2 วิธีในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 1) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( e-Plan) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 2) ประมวลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( e-Plan) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับตามก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนา 
 3) การประเมินผลประจ าปีงบประมาณ 2562 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในเชิง
ปริมาณของการด าเนินโครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการของ อบต.
ทุ่งใหญ่ 
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ ่
 3.1 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก 
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงเปูาหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ประหยัดเวลา งบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ ส านัก/กอง/ฝุาย
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์
กานบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

 
  
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
  1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอกันทรลักษ์ และแผนชุมชนต าบลทุ่งใหญ่  
  1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธฺภาพ 
   2. พันธกิจ ประกอบด้วย 
    พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือยอ านวย
ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา ความมั่นคง ความเข็มแข็งของสังคม การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
    พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พันธกิจที่ 4 จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลตามการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
   3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
    1. มีพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรเพ่ือเอ้ือยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
    2. สังคมเข็มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    4. ประชาชนมีความพ่ึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
   4. วิสัยทัศน์ 
    บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565   
1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
 ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา 

1. สรุปการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

252 17,070,000 15 6,100,500 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

104 35,400,000 14 20,634,602 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึงตนเองได้ 26 8,100,000 0 0 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 8,700,000 0 0 

รวม 399 69,270,000 29 26,735,102 
 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 1.3.1 ผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

237 10,969,500 งบประมาณไมเ่พียงพอ 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

90 14,765,398 งบประมาณไมเ่พียงพอ 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึงตนเองได้ 26 0 งบประมาณไมเ่พียงพอ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 0 งบประมาณไมเ่พียงพอ 

รวม 367 25,734,898 
 

 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
   1. แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรแชปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน 
ก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. วิสัยทัศน์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็น หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการบริการ
สาธารณะ ส าหรับประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงก าหนดวิสัยทัศน์  “การ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
  3. ยุทธศาสตร์  
   ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ถือปฏิบัติ นโยบายรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลทุ่งใหญ่
และจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ก าหนดยุทธศาสตร์
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
  4. กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ได้ส าเร็จ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3. จัดให้มีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
  5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
  8. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 
  9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
  10. สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันต่างๆ 
  13. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  14. จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุกมิติเป็นองค์กรรวมพัฒนาอย่างสมดุล
สร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิดทัศนคติและ
กระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมีความ
เข็มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่ง
หมายให้พ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positining) ดังนี้ “ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่” 
  2.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงิน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงนิ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงนิ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงนิ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงนิ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(เงนิ) 

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดลอ้ม 
1.1 แผนงาน
อุสาหกรรมและ
การโยธา 

257 93,701,50
0 

230 55,334,000 274 30,073,200 271 38,248,000 304 56,516,000 1,335 235,624,700 

1.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุน 

4 260,000 4 220,000 4 220,000 3 120,000 3 220,000 18 800,000 

2.การสร้างความคุม้กนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

28 8,355,000 28 3,555,000 27 3,365,000 27 3,405,000 29 250,000 139 18,930,000 

2.2 แผนงาน
การศึกษา 

35 18,819,000 37 5,854,000 34 11,639,000 34 11,789,000 34 14,709,000 174 62,807,000 

2.3 แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

7 582,000 12 841,600 11 806,600 12 806,600 12 81,000 57 3,846,800 

2.4 แผนงานการ
สาธารณสุข 

4 1,398,000 6 1,460,000 6 956,600 6 1,450,00 6 1,450,000 28 6,714,600 

2.5 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

15 3,960,000 16 3,988,000 16 3,988,000 16 3,410,000 21 4,050,000 84 19,336,000 

2.6 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

4 18,850,000 4 5,350,000 4 5,350,000 3 18,800,000 3 18,800,000 20 67,150,000 

2.7 แผนงานงบ
กลาง 

4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 20 90,350,000 

3. การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้  

3.1 แผนงาน
การเกษตร 

26 16,500,000 26 32,600,000 26 320,200,000 26 6,000,000 24 31,200,000 128 118,500,000 

 4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ  
4.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

14 8,200,000 14 4,000,000  17 3,450,000 17 2,545,000 13 3,355,000 75 21,550,000  
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2.2.1 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. ทุ่งใหญ่ มีดังนี้ (e-plan) 

ที ่ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์

ผลผลิต
แผนพัฒนา 

ผลผลิตข้อบัญญัติ 
งปม. 

ยุทศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งใหญ่ ไปบ้าน

กระมอล (บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที ่4) 
2,118,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร 

ยาว 720 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง
ข้าง 2 ข้างๆละ 
0.20 เมตร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 720 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ข้างๆ ละ 0.20 เมตร 

2 วางท่อระบายน้ า สายห้วยแรด บา้นหว้ยไม้
งาม หมู่ที่ 11 
 
 

409,700.00 ถนนได้มาตรฐาน ท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน 54 บ่อ 
ระยะทางยาว 526 
เมตร 

ท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน 54 บ่อ ระยะทาง
ยาว 526 เมตร 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสถานีสูบน้ า (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 10) 
 

330,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร 

4 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุริยันต์ 
ยอดแก ่ไปหน้าวัดทุ่งประทาย (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13) 

465,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 197.50 เมตร ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 790 ตาราง
เมตร 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บา้นม่วง 
หมู่ที่ 5) 

400,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายบญุ 
เมาหวล ไปทางบา้นนายสินสมุทร เมาหวล 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

35,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
60.00 ตารางเมตร 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสัม (บ้านมว่ง 
หมู่ที่ 5) 

100,000.00 ถนนได้มาตรฐาน  กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตารางเมตร 

8 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสมสาย ไปนาง
สิน (บ้านกระมอล หมู่ที ่7) 

400,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

รายละเอียดตามที่ อบต. 
ทุ่งหญ่ก าหนด 

9 ก่อสร้างถนน คสล.สายนานางจันทร์ทอง 
ยอดย้อย ไปนานายสมภาส รุ่งธนศักดิ์ (บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

376,400.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร
หนา 0.50 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
210.55 เมตร ไม่มีไหล่
ทางลูกรัง พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 631.65 ตาราง
เมตตร 

10 ก่อสร้างประปา ที่ท าการ อบต.ทุ่งใหญ่ 305,200.00 ถนนได้มาตรฐาน ประปาขนาด
กลาง จ านวน 1 
แห่ง 

ระบบประปาโครงเหล็ก 
ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,000 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง พร้อมเจาะ
บ่อบาดาลและติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าซับมิตซิเบิ้ล 

11 วางท่อระบายน้ าสายหนา้ศาลาประชาคม ไป
แยกต้นตาล (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

510,400.00 ถนนได้มาตรฐาน ระยะทาง 700 
เมตร 

รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.ทุ่งใหญ่ก าหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยกโคกตลอด สาย
นายกลิ่น มีแสง ถึงที่นานายสาโรจน์ (บา้นทุ่ง

100,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 105 เมตร 

รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.ทุ่งใหญ่ก าหนด
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ใหญ่2 หมู่ที่ 9) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร สาย
คุณธาดา สินพวงยิ้ม ถึงถนนลาดยาง (บา้น
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

153,093.00 ถนนได้มาตรฐาน ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- 

14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร สาย
ห้วยไม้งาม ไปบา้นช ามว่ง ต.ช า (บา้นหว้ยไม้
งาม หมู่ที่ 11) 

90,397.00 เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
การเกษตร 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- 

15 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร สาย
บ้านนายสัน สารศาสตร์ ไป นายนวน สาร
ศาสตร์ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

77,629.00 เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูา
สนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิตภาคการเกษตร 

ระยะทาง 400 
เมตร 

- 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า สายหนา้บ้านนาย
สมศรี สารศาสตร์ ไปทางบ้านนางวิชัย จัน
เปรียง (บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

300,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.10 เมตร 
ยาว 118 เมตร 

กว้าง 1.10 เมตร ยาว 
118 เมตร 

17 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายยศ ครองเช้ือ 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

278,000.00 ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 
155.00 เมตร 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
456.00 ตารางเมตร 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าโรงเรียนบ้าน
ปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ที ่3) 

500,000.00 ถนนได้มาตรฐาน ท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร 

ท่อระบายน้ าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 34 บ่อ ระยะทาง 
330.00 เมตร 

19 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลงเกษตรสาย
ทุ่งโตนด (บ้านตาซุน หมู่ที ่8) 

300,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 127.00 
เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
127.00 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
508.00 ตารางเมตร 

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ที่ 9) 

245,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 105 
เมตร 

21 เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (บา้น
ทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 
 
 
 
 
 

45,000.00 ประชาชนมีน้ าใช ้ เจาะบ่อบาดาล 
ขนาดบ่อ 6 นิ้ว 
กรบ่อด้วยท่อ 
PVC ชั้น 8.5 
ความลึก 25-35 
เมตร 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 
6 นิ้ว กรบอ่ด้วยท่อ PVC 
ชั้น 8.5 ความลึก 25-35 
เมตร 

22 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร สาย
วัดปุาบา้นโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรงปุ๋ย) 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 
 

356,000.00 ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 
151.00 เมตร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
151.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 
604.00 ตารางเมตร 

23 ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม  น้ า
ล้น (บ้านโคกใหม ่หมู่ที่ 15) 

306,000.00 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 129.50 
เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
129.50 เมตร 

24 ก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาตาโอด ข้าง
บ้านนายพัสกร คูณพันธ ์ไปทางนายวิจติร 
แก้วดี (บ้านโคกเหนอื หมู่ที ่12) 

500,000.00 ถนนได้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 
170.00 เมตร 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร ไหล่ทางลกูรัง 
2 ข้างๆละ 0.15  เมตร 

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพือ่การเกษตร บ้าน
โคกเหนือ หมู่ที ่12 

508,850.00 เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูา
สนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิตภาคการเกษตร 

- - 

การสร้างภูมิคุ้มกนัทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
26 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 100,000.00 เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้ ผู้สูงอายุ ผู้
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร สร้างขวัญและก าลังใจ
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ผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ติดเช้ือเอดส์ ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,535,190.00 เพื่อเป็นค่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

28 วันเด็กแห่งชาต ิ 100,000.00 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้เด็ก และส่งเสริมให้เด็ก
เห็นความส าคัญของตนใน
การพัฒนาชุมชน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลทุ่งใหญ่ 

เด็กและเยาวชนต าบลทุ่ง
ใหญ่ 

29 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ 50,000.00 เพื่อประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และบุพการ ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ต าบลทุง่ใหญ่ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลทุง่
ใหญ่ 

30 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ 50,000.00 เพื่อประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และบุพการ ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน
ต าบลทุ่งใหญ ่

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลทุ่ง
ใหญ่ 

31 เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 70,000.00 เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และผู้มี
รายได้น้อย มีฐานะ
ยากจนในเขตต าบล
ทุ่งใหญ่ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
และผู้มีรายได้น้อย มีฐานะ
ยากจนในเขตต าบลทุ่งใหญ่ 

32 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,444,400.00 เพื่อเป็นสวัสดิการและ
สร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลทุ่ง
ใหญ ่

ผู้สูงอายุท่ีมี
สิทธิไดร้ับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

33 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 4,092,803.00 เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับผู้พิการ 

ผู้พิการ ได้รับ
เบี้ยยังชีพทุก
คน 

ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

34 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปวุยเอดส ์ 54,000.00 เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ 
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเบีย้
ยังชีพทุกคน 

35 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสงักัด 
สพฐ.ในเขตต าบลทุ่งใหญ่  

3,728,000.00 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลทุ่งใหญ่ 

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 
 ในเขตต าบลทุ่งใหญ่ 

36 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
กันทรลักษ์ (ศตส.อ.) 

8,000.00 เพื่อสนับสนุน ศต
ส.อ.ในการปูองกัน
ยาเสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง อุดหนนุโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 
ให้ อ าเภอกันทรลักษ์ 

37 อุดหนุนโครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูา
ระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.00 เพื่อปูองกันแก้ไข
ปัญหาและเฝูาระวัง
ยาเสพติดจังหวัดศรี
สะเกษ 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

อุดหนุนโครงการปูองกัน
แก้ไขปัญหาและเฝูาระวัง
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ 

38 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธ ี 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
งานรัฐพิธีและราช
พิธ ี

จ านวนปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธีและราชพิธี ให้ 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

39 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด 

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

อุดหนุนโครงการเทศกาล
ปีใหม่และงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ ให้
จังหวัดศรีสะเกษ 

40 อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้อ าเภอ
กันทรลักษ ์

30,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลผลไม้
อ าเภอกันทรลักษ ์

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม ้ให้ 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
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41 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกยีรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬา
วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
สู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร ให้
อ าเภอกันทรลักษ ์

42 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

20,000.00 เพื่อให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกคอรง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
กันทรลักษ์ เป็น
สถานที่กลางใน
ระดับอ าเภอ 

จ านวนประชาชน
ที่ขอความ
ช่วยเหลือจากศูนย์
ปฏิบัติการรว่มการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อ าเภอ 

ท าให้ศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอกันทรลักษ์เป็น
สถานที่กลางในระดับ
อ าเภอ 

43 ชุมชนน่าอยู ่หมู่บ้านนา่มอง (บา้นทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 4) 

100,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หมู่บ้านให้น่า
อยู่ สวยงาม 

จ านวน 1 
หมู่บ้าน 

โครงการชุมชนน่าอยู ่
หมู่บ้านน่ามอง (บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 4) 

44 ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุง่
ใหญ่ 

63,000.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช่
สอดในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 แห่ง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านทุ่งใหญ ่

45 ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

88,700.00 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช่
สอดในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 1 แห่ง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านทุ่งใหญ ่

46 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 
(อปพร.) 

220,000.00 เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาสาปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  (อป
พร.) 

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

47 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต์ 

95,000.00 เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

48 
 
 

ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล
ปีใหม่ 

95,000.00 เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

49 
 
 

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นต้นแกป่ระชาชน 

10,800.00 เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและระบบ
อัคคีภัยขั้นต้น 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน 

50 ใช้ถนนปลอดภัยสร้างวินยัจราจร 10,800.00 เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการใช้ถนน
ปลอดภัย สร้าง
วินัยจราจร 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

โครงการใช้ถนนปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร 

51 อบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิและหนา้ที่ใน
การใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข 

25,000.00 เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจรู้สิทธแิละ
หน้าท่ีการใช้มาตรการ
กฎหมายสาธารณสุข 

จ านวนปีละ 1  

ครั้ง 

โครงการอบรมประชาชน
เพื่อให้รับรู้สิทธิและหนา้ที่
ในการใช้มาตรการ
กฎหมายสาธารณสุข 

52 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

120,000.00 เพื่อสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย 

จ านวนปีละ 1  

ครั้ง 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับ้า 
ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
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ภรณ์วลัยลักษณ ์อัครราช
กุมาร ี

การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลทีม่ีประสิทธภิาพ  
53 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

63,000.00 เพื่อเพิม่
ประสิทธภิาพ
ผู้บริหารสมาชกิสภา
องค์การบริหารสว่น
ต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

จ านวนปีละ 1  
ครั้ง 

โครงการฝกึอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

 
 
2.1.2  การวิเคราะหเ์พ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน

เขตจังหวดัศรีสะ
เกษ 

ยุทธศาสตร์ 
(ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ ่

โครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 

ตามแผน ด าเนินการจริง 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

การเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิ พืช
เศรษฐกิจ ปศุสัตว์
และประมงด้วย
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
และมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นบาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

252 15 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

การขยายฐาน
ตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็งและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่
ดี 

การสร้างความคุ้มกัน
ทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

104 14 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข็ม
แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ปรพชะกอบการ
เพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจการค้า การ
ลงทุนสู่สากล 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองได้และ
แข่งขันได้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเอง
ได้ 

26 0 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 0 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่วาม
มั่งคั่งและยั่งยืน 

 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  0 0 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ

    0 0 
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ระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

    0 0 

รวม 399 29 

สรุปการวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน  53 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 399 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.28 ของจ านวน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 53 โครงการ ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 29  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ
ของจ านวนโครงการที่พัฒนาที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 และคิดเป็น
ร้อยละ 54.71 ของโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

โครงสร้างพืน้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรมและ
การโยธาสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง  
ส านักปลัด  

กองคลัง  15  6,100,500 

การสร้างความคุม้
กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชวีิตที่
ดี 
 
 
 
 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคมอื่นๆ 

สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
การศึกษา 
รักษาความสงบ
ภายใน 
การสาธารณสุข 
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
สังคมสังเคราะห์ 
งานงบกลาง 

ส านักปลัด ,  
กองการศกึษา 

กองช่าง  
กองคลัง  

14  20,634,602 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ
รากให้พึ่งตนเองได้ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองช่าง 0 0 

การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองการศึกษา 0 0 

รวม 29 26,735,102 
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3.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นหน่วยงานด าเนินการ ( ผ.01)  

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่ด าเนิน 

การจริง 
ตัวชี้วัด (kpi) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย

สุริยันต์ ยอดแก่น ไปหนา้วัดทุ่งประทาย (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ที ่13) 

ถนนได้มาตรฐาน    กว้าง 4 เมตร ยาว 850 
เมตร   

464,000 จ านวนถนนเพิ่มขึ้น ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปนาตา
โอด ข้างบา้นนายพัสกร  คูณพันธ์ ไปทางนาย
วิจิตร  แก้วด ี(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

ถนนไดม้าตรฐาน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร ไหล่
ทางลูกรัง 2 ข้างๆละ 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 850.00 เมตร 

449,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก
ตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2  หมู่ที่ 9) 

ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 105 
เมตร 

240,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายบุญ  เมาหวล ไปทางบา้นนายสินสมุทร  
เมาหวล (บา้นทุ่งประทาย หมู่ที ่13) 

ถนนไดม้าตรฐาน ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
60.00 ตารางเมตร 

35,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก
ตลอด (บ้านม่วง  หมู่ที ่5) 

ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร 

399,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

6 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสัม 
(บ้านม่วง หมู่ที ่5 ) * (สายนายพรสี  ประชา) 

ถนนไดม้าตรฐาน ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
170.00 ตารางเมตร 

100,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

7 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานาง
จันทร์ทอง  ยอดย้อย(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 16) 

ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
210.55 เมตร ไม่ไหล่ทาง
ลูกรังพื้นที่ไม่น้อย 
631.65 ตารางเมตร 

375,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 
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8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
ประชาคม - น้ าล้น (บา้นโคกใหม ่หมู่ที่ 15) 

ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
129.50 เมตร 

305,500 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสถานี
สูบน้ า(บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10) 

ถนนไดม้าตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 141 
เมตร 

329,500 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองชา่ง 

10 
 

11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสม
สายไปนางสิน (บ้านกระมอล  หมู่ที ่7) 
ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบา้นนายสมศรี 
สารศาสตร์ - หน้าบ้านนางวิชัย จันเปรยีง 
(บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

ถนนไดม้าตรฐาน 

 

ถนนไดม้าตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 171 
เมตร 
กว้าง 1.10 เมตร ยาว 
118 เมตร 

399,000 
 
255,000 

จ านวนถนนเพิ่มขึน้ 

 

จ านวนถนนเพิ่มขึน้ 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าโรงเรียนบ้าน
ปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ที ่3) 

ถนนได้มาตรฐาน ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่า
จุดศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. 34 
บ่อ ระยะทางยาว 
330.00 เมตร 

499,000 จ านวนถนนเพิ่มขึ้น ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

13 วางท่อระบายน้ า (บ้านห้วยไม้งาม  หมูท่ี่  11) ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่า
จุดศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. 54 
บ่อ ระยะทางยาว 526 
เมตร 

408,000 ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

การระบายน้ าสะดวก  กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นทุ่ง
ใหญ่ไปบ้านกระมอล(บา้นทุ่งใหญ่ หมู่ที ่4) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 720 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ข้างๆ ละ 0.20 เมตร 
 

1,348,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

15 วางท่อระบายน้ าสายหนา้ศาลาประชาคมไป
แยกต้นตาล (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน 

วางท่อ Ø 0.40 เมตร 
ยาว 321 เมตร 

445,000 จ านวนถนนเพิ่มขึน้ ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

รวม 6,100,500    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์สร้างความคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่ด าเนิน 

การจริง 
ตัวชี้วัด (kpi) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ปูองกันและลดอุบัติเหตุชว่งเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อการด าเนินโครงการ
ปูองกันเพื่อลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

7,300 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2 ปูองกันและลดอุบัติเหตุชว่งเทศกาลปีใหม่ เพื่อการด าเนินโครงการ
ปูองกันเพื่อลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

4,700 รอ้ยละความพงึพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

เพื่อท าให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้
และสามารถปฏิบัติงานได้ 
 

90,720 รอ้ยละความพงึพอใจของ
ประชาชน 

ผู้เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

ส านักปลัด 

4 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

ปูองกันโรคที่เกิดจากสัตว ์ 1,535,040 จ านวนสุนัขที่ได้รับการฉีด
วัคซิน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อการด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ทุ่งใหญ ่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบตง ทุ่งใหญ ่

3,692,000 จ านวนเด็กนกัเรียนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็กนักเรียนศนูย็พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่มี
อาหารรับประทานครบถว้น
และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีวัสดุการศกึษาที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

ส านักปลัด 

6 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อการด าเนินโครงการ
การจัดการวันเด็ก 

เด็กและเยาวชนต าบลทุ่ง
ใหญ่ 

62,642 จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

เด็กเห็นความส าคัญของ
ตนในการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

ส านกัปลดั 

7 เยี่ยมบ้านผูย้ากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อด าเนินการเยีย่มบ้านผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 117,191 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 

ส านกัปลดั 

8 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อด าเนินการโครงการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ และ

ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

15,242,200 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ และมีก าลังใจ 

ส านกัปลดั 
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ผู้ด้อยโอกาส 
9 ชุมชนน่าอยู่หมูบ่้านหนา้มอง เพื่อด าเนินการโครงการ

ชุมชนน่าอยู่หมูบ่้านหนา้
มอง 

ชุมชนน่าอยู ่หมู่บ้านนา่
มอง 

81,280 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน 

หมู่บ้านสะอาดและ
สวยงาม 

ส านกัปลดั 

รวม 20,833,073    
  

 3.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายท่ี
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน 

1 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล 

นักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ในเขต
ต าบลทุ่งใหญ ่

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต 
อบต.ทุ่งใหญ ่

374,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กนักเรยีนมี
อาหารรับประทาน
ครบถ้วนและ
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านกะ
มอล 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนบา้นโคก (อสพป.32) 

นกัเรยีนโรงเรยีน 
สงักดั สพฐ. ในเขต
ต าบลทุง่ใหญ่ 

นกัเรยีนโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ในเขต 
อบต.ทุง่ใหญ่ 

996,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กนกัเรยีนมี
อาหารรบัประทาน
ครบถว้นและ
สขุภาพแข็งแรง 

กองการศกึษาฯ โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

3 
 
 

อุดหนุนดครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุ
ราษฏร์บ ารุง) 

นกัเรยีนโรงเรยีน 
สงักดั สพฐ. ในเขต
ต าบลทุง่ใหญ่ 

นกัเรยีนโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ในเขต 
อบต.ทุง่ใหญ่ 

898,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กนกัเรยีนมี
อาหารรบัประทาน
ครบถว้นและ
สขุภาพแข็งแรง 

กองการศกึษาฯ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ใหญ่ม่วง (คุรุ
ราษฏร์บ ารุง) 
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4 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงรยีน
บ้านประทาย 

นกัเรยีนโรงเรยีน 
สงักดั สพฐ. ในเขต
ต าบลทุง่ใหญ่ 

นกัเรยีนโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ในเขต 
อบต.ทุง่ใหญ่ 

617,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กนกัเรยีนมี
อาหารรบัประทาน
ครบถว้นและ
สขุภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ โรงรียนบ้าน
ประทาย 

5 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านร่องตาซุน 

นกัเรยีนโรงเรยีน 
สงักดั สพฐ. ในเขต
ต าบลทุง่ใหญ่ 

 
 

นกัเรยีนโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ในเขต 
อบต.ทุง่ใหญ่ 

807,000 ร้อยละของเด็กที่
ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กนกัเรยีนมี
อาหารรบัประทาน
ครบถว้นและ
สขุภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านร่องตา
ซุน 

6 อุดหนุนโครงการการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

เพื่อส่งเสริมการแข็ง
ขันกีฬาว่ิงเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระ
วิหาร 

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
การจัดการแข็งขัน
กีฬาว่ิงเฉลิมพระ
เกียรต ิ

กองการศึกษาฯ อ าเภอกันทรลักษ์ 

7 อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย
ให้กับ อบต. น้ าอ้อม 
 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

ปีละ 1 nครั้ง 3,000 จ านวนครัง้ที่
อดุหนนุ 

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของวัน
ท้องถิ่นไทย 

กองการศึกษาฯ อ าเภอกันทรลักษ์ 

8 
 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการงานปีใหม่และ
งานกาชาดให้ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด 

ปีละ 1 ครั้ง ไม่ได้ด าเนินการ จ านวนครัง้ที่
อดุหนนุ 

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
การจัดงานเทศกาล
ปีใหม่และงาน
กาชาด 

กองการศึกษาฯ อ าเภอกันทรลักษ์ 

9 อุดหนุนโครงการงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลผลไม้
อ าเภอกันทรลักษ์ 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 จ านวนครัง้ที่
อดุหนนุ 

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
การจัดงานผลไม ้

กองการศึกษาฯ อ าเภอกันทรลักษ์ 
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10 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธีให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการจัด
งานรัฐพิธีและราช
พิธี 

ปีละ 1 ครั้ง 10,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของรัฐ
พิธีและราชพิธี 

กองการศึกษาฯ อ าเภอกันทรลักษ์ 

รวม 3,755,000     
 

 3.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัง (แบบ ผ.03) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
รวม    

 
 3.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
รวม    
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ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  
 
 1.1 สรุปการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้
โดยเฉลี่ย 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 15.20 76.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.20 74.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 51.20 78.77 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ 10 8.40 84.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.40 84.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.20 82.00 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 4.00 80.00 
 3.5 กลยุทธ์ 5 3.80 76.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยุทธ ์ 5 3.60 72.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 4.00 80.00 
 3.8 แผนงาน 5 3.60 72.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 5 3.80 76.00 
 3.10 ผลผลติ/โครงการ 5 3.40 68.00 

รวมคะแนน 100 77.60 77.60 
 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. พบว่าประเด็นที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และ 3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนสูงสุดเฉลี่ย 8.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.00 ของคะแนนรวมในประเด็นที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และ 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 2. พบว่าประเด็นที่ 3.10 ผลผลิต 3.10 ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ าสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40 
คะแนน จากคะแนน เต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 68.00 ของคะแนนเต็มในประเด็นผลผลิต/โครงการ  
 3. พบว่าคะแนนรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 77.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.60  
 
 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.40 84.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.20 82.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7.20 72.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 7.40 74.00 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 37.40 63.33 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 3.40 68.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 3.60 72.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 3.40 68.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 5 3.00 60.00 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีควาทสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
5 3.40 68.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 2.60 52.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 3.60 72.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างประเทศชาติ 

มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 3.00 60.00 

 5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 3.00 60.00 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 3.00 60.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPL)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
5 2.60 52.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ 5 2.60 56.00 
รวมคะแนน 100 68.60 68.60 

 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในการรวมของการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1) พบว่าประเด็นที่ 1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนเฉลี่ย 8.40 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00  ของคะแนนเต็มในประเด็นการสรุปสถานการณ์   
การพัฒนา  
  2) พบว่าประเด็นที่ 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ 5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้คะแนนต่ าสุด ได้คะแนน 2.60 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52 ของคะแนนเต็มในประเด็นโครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 และ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 


