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ส่วนที่ 1   
บทนํา 

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่างๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัด/รองปลัด 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ สภาพพ้ืนท่ีและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
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ลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนต้ังรับให้ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีจะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบลทุ่งใหญ่
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ือดําเนินการต่อไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  
ได้กําหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 
  2.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ือให้ผู้บริหารฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
  2.2 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
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อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
โดยเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาและรายงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มี
อํานาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตําบลทุ่งใหญ่
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ภายในวันท่ี 30 เมษายน และภายในวันท่ี 30 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้กําหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ  
    1) เครื่องมือ ใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)  
    2) ติดตามและประเมินผลแผนโครงการพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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    2)  ประมวลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนา  
    3) การประเมินผลในรอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) กําหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลในเชิงปริมาณของการดําเนินโครงการ 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทําให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม
มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการต่างๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้  
  7. ทําให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่แต่ละคน แต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
กําหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2560- 2563 ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ์ และแผนชุมชนตําบลทุ่งใหญ่ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
พันธกิจท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา ความม่ันคง ความเข้มแข็งของสังคม การ

กีฬาและการออกกําลังกาย 
พันธกิจท่ี 3 เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจท่ี 4 จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลตาม

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ียั่งยืน 
       1. มีพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
       2. สังคมเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
       5) วิสัยทัศน์  
        บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
     1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ และ โครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 14 7,450,000 0 0 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี 88 7,256,600 10 1,481,959.60 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

175 44,022,000 49 6,033,431.93 

การสร้างความมั่นคงและการักษาความสงบเรียบร้อย 11 3,625,000 0 0 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

20 9,813,000 5 608,079.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

93 17,357,400 18 4,807,252.77 

รวม 401 89,524,000 82 12,930,723.30 

 
     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ และ โครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 37 25,050,000 1 86,020.00 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

84 22,191,600 9 1,427,635.30 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

378 142,852,000 62 10,452,943.00 

การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

20 4,400,000 1 25,960.00 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ี
มีประสิทธิภาพ 

27 14,413,000 3 372,690.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

66 17,849,420 8 8,509,403.10 

รวม 612 226,756,020 84 20,874,651.40 
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     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

281 119,570,500 20 3,081,265 

เสรมิสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได ้ 135 48,467,100 40 17,640,212 

เสรมิสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี 24 16,465,000 2 937,996 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

37 11,409,900 5 128,900 

รวม 477 195,912,500 67 21,788,373 

 
    1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2560  
     1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2560  เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดําเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
เหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ

จริง 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 14 7,450,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 78 5,774,640 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 126 37,988,568 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การสร้างความมั่นคงและการักษาความสงบเรียบร้อย 11 3,625,000 งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 15 9,204,921 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและอนุรักษ์
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 75 12,550,147 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 319 76,593,277  
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการจริง 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 36 24,963,980.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 75 20,763,964.70 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 316 132,399,057.00 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การสร้างความมั่นคงและการักษาความสงบเรียบร้อย 19 4,374,040.00 งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 24 14,040,310.00 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและอนุรักษ์
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 58 9,340,016.90 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 528 205,881,368.60  

       
     3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน เหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการจริง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

261 116,489,235 งบประมาณไม่เพียงพอและ 
ข้ันตอนการดําเนินการไม่เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

เสรมิสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได ้ 95 30,826,888 งบประมาณไม่เพียงพอ 

เสรมิสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี 22 15,527,004 งบประมาณไม่เพียงพอ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 32 11,281,000 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

รวม 410 174,124,127  
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        5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการและได้ดําเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560   

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ โครงการที่ได้ดําเนินการจริง 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

77 31,955,136 254 121,946,114 241 113,407,970 49 6,033,431.93 62 10,452,943 20 3,081,265 

เสริมสร้างเศรษฐกิจ
รากฐานให้พึ่งตนเองได้ 

14 7,450,000 35 24,877,960 55 13,186,676 0 0 1 86,020 40 17,640,212 

เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

68 4,292,680 66 19,336,329 0 0 10 1,481,959.60 9 1,427,635.30 22 15,527,004 

เสริมสร้างความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

11 3,625,000 18 4,348,080 0 0 - - 1 25,960.00 - - 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

57 7,742,894 50 830,614 0 0 18 4,807,252.77 8 8,509,403.10 - - 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่
มีประสิทธิภาพ 

10 8,596,842 21 13,667,620 27 11,152,100 5 608,079.00 3 372,690.00 5 128,900 

รวม 237 63,662,553 444 185,006,717 323 137,746,746 82 12,930,723.30 84 20,874,651.40 87 36,377,381 
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    1.3.2 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   

ปีงบประมาณ 
โครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง 

(จํานวนโครงการ) 
จํานวนเงินท่ีดําเนินการจริง 

(บาท) 

2558 82 12,930,723.30 

2559 84 20,874,651.40 

2560 87 36,377,381.00 

รวม 253 70,182,755.70 
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2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
2.1 การวางแผน 

    อบต.ทุ่งใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปีต่อไป 
   2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
      1) แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็น
แผนพัฒนาท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา รายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
    2) วิสัยทัศน์  
     องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็น หน่วยการบริหารราชการท้องถ่ิน ซ่ึงมีหน้าท่ีหลัก
คือ บริการสาธารณะ สําหรับประชาชาชนในท้องถ่ิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่จึงกําหนดวิสัยทัศน์ 
“การบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน”  
   3) ยุทธศาสตร์ 
    ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีถือปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ แผนพัฒนาจังหวัด 
ศรีสะเกษ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
และจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
    4) เป้าประสงค์ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้กําหนดเป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่และจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 
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1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 

2. สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจาก อบต.ทุ่งใหญ่ 

    5) ตัวช้ีวัด  
    ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีดําเนินการ
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ร้อยละครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ิมข้ึน 

    6) ค่าเป้าหมาย 
       1.  ประชาคมมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 
       2. ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 80 
       3. ครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
       4. ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการรับบริการจาก อบต.ทุ่งใหญ่ ร้อยละ 80 
    7) กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ได้
สําเร็จประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอ และท่ัวถึง 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรัก ษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. จัดให้มีสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 
5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
8. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง 
9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
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10. สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันสําคัญต่างๆ  
13. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
14. จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

    8) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวม
พัฒนาอย่างสมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในท่ีดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการ
คิด ทัศนคติและกระบวนการทํางานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้
สังคมมีความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมายให้
พ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาตําบลทุ่งใหญ่ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ดังนี้ “ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
 
 2.1.2 แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
      องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม     

  

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

264 101,652,200 252 55,205,000 247 41,920,000 235 31,680,000 998 230,457,200 

  

1.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 12 840,000 

2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

  

  

2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

29 8,805,000 29 210,000 29 210,000 29 210,000 116 9,435,000 

  
2.2 แผนงาน
การศึกษา 

35 18,819,000 35 11,679,000 35 11,639,000 35 11,789,000 140 53,926,000 

  
2.3 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

5 245,000 5 245,000 5 245,000 5 245,000 20 980,000 

  
2.4 แผนงานการ
สาธารณสุข 

4 1,398,000 4 1,325,000 4 1,325,000 4 1,325,000 16 5,373,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

  

2.5 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

26 3,960,000 26 3,960,000 26 3,960,000 26 3,960,000 104 15,840,000 

  
2.6 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000 

  2.7 แผนงานงบ
กลาง 

4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 16 72,280,000 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้       

  
3.1 แผนงาน

การเกษตร 
26 16,500,000 26 8,100,000 26 7,700,000 26 6,000,000 104 38,300,000 

4 การพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ       

  
4.1 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
14 7,880,000 14 8,700,000 14 7,300,000 14 3,300,000 56 27,180,000 

รวม 411 177,639,200 399 107,804,000 394 92,679,000  382 76,889,000  1,586  455,011,200 
 

2.2 การจัดทํางบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ 33,243,600 บาท จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 8,130,000.00 

การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี 19 23,063,600.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 1 100,000.00 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 6 1,950,000.00 

รวม 60 33,243,600.00 
 

2.2.1 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ มีดังนี้ 
ท่ี โครงการ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต 

แผนพัฒนาฯ 
ผลผลิต 

ข้อบัญญัติ งปม. 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ฯ  
(บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17) 

500,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 
เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 836.00 ตร.ม. 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายตาแบน 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11) 

319,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 542.50 ตร.ม. 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายธน
ชัย เสาตรง  
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15) 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เม
ตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. 

4 วางท่อระบายนํ้าซอยหน้าวัดผื
อเก่าธรรมราม(บ้านผือเก่า หมูท่ี่ 6) 

212,000 ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. ระยะทาง 500 
เมตร 

ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว  130.00  เมตร 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดง
ไปทางแยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

200,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,200 เมตร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม. 

6 วางท่อระบายนํ้า สายห้วยแรด 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

181,000 ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน 

ท่อระบายนํ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.40x1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ระยะทาง 500 
เมตร 

ท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 
118.00 เมตร 

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสิน 
ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. 

8 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สุริยันต์ ยอดแก่น ไปหน้าวัดทุ่ง
ประทาย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

293,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
แปลงเกษตร สายนายเสงิม 
กายชาติ (บ้านโคก หมู่ท่ี 1) 

219,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 366.00 ตร.ม. 

10 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุ
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
450 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. 

11 วางท่อระบายนํ้าสายเหนือ 
สายแมร่ะพีพรรณ ถึง แม่
สุพรรณไสว  
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14) 

500,000 ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

ท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ยาว 330.00 เมตร 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายธาดา สินพวงยิ้ม ไปทาง
ถนนลาดยาง 
 (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16) 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เม
ตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคก
ตลอด  
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5) 

350,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 596.00 ตร.ม. 

14 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า 
(บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7) 

365,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 618.00 ตร.ม. 

15 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน
นายบุญ เมาหวล ไปทางบ้าน
นายสินสมุทร เมาหวล  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13) 

62,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายนาง
สายทอง ยุวพรม  
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15) 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
550 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 249.00 ตร.ม. 

17 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
แปลงเกษตร สายนายเพน กาย
ชาติ ไปทางนางเมตตา เปล่งปลั่ง 
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1) 

230,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 384.00 ตร.ม. 

18 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
แปลงเกษตร สายนางคําใส จินดา

ชาติ ไปทางนายสอน เขียวหอม  
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1) 

51,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 87 ตร.ม.  

19 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาย
สุพรรณเจริญ ครองเมือง  
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

150,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

20 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนอง
ชําใหญ่  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4) 

206,100 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.60 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 346.40 ตร.ม. 

21 ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นาง
กนกวรรณ ไปตําบลรุง  
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16) 

200,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 336.00 ตร.ม. 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

22 ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก
ต้นตาล ไปสนามกีฬา  
(บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6) 

288,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร  
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 474.00 ตร.ม. 

23 ก่อสร้างถนน คสล. สายนาย
ภาณุวัต สนิทวิชนันท์  
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15) 

200,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร 
กว้าง 800 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร  
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. 

24 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
กลางบ้าน  
(บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10) 

215,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 80.80 เม
ตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 363.60 ตร.ม. 

25 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด 
เช่ือมบ้านม่วง  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4) 

293,900 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 492.00 ตร.ม. 

26 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายจินต์ เถาว์คํา  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13) 

145,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. 

27 ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสะ
กุย จากฝั่งเหนือไปฝั่งใต้  
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12) 

500,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,000 เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 852.00 ตร.ม. 

28 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาง
เยี่ยน ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ 
(บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3) 

500,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 281.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

29 ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยก
โคกตลอด สายนายกลิ่น มีแสง 
ถึงท่ีนานายสาโรจน์  
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9) 

100,000 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

รายละเอียดตามแบบท่ี  
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด 

30 รักป่า รักนํ้า รักแผ่นดิน 25,000 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวความรม่รื่น 
ตามสภาพพ้ืนท่ี 

ปลูกต้นไม้อย่าง
น้อย1,000 ต้น 

รายละเอียดตามแบบท่ี  
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด 

 
 
 
      



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)   หน้า 21 

 

ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

31 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
(การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก) 

25,000 เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และป้องกัน
ตะกอนดินและกรองของเสีย
ต่างๆ ท่ีจะไหลลงในแหล่งนํ้า 

พ้ืนท่ีคลองนํ้า ตําบล
ทุ่งใหญ่ 

รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด 

32 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9) 

350,000 เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลติภาคเกษตรของ
เกษตรกร 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- 

33 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายทุ่งตาเกียง 
(บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8) 

500,000 เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลติภาคเกษตรของ
เกษตรกร 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

- 

34 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนาโตนด  
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16) 

150,000 เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลติภาคเกษตรของ
เกษตรกร 

ระยะทาง 500 เมตร - 

35 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9) 

50,000 เพ่ือให้ความสว่างกับ 
ประชาชนท่ีใช้ถนน 

จํานวน 30 จุด - 

ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
36 ก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะป่าช้า

กระมอล หมู่ท่ี 7 
135,000 เพ่ือประชาชนมีสถานท่ีใน

การจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม 

จํานวน 1 ห้อง รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด 

37 สร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเช้ือเอดส์ 
และผูด้้อยโอกาส 

150,000 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิ
เช้ือเอดส์ และผูด้้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือเอดส ์

สร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

38 ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

285,000 เพ่ือประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม 

จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตาม
แบบท่ี อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1,373,600 เพ่ือเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และมีวัสดุการศึกษาท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

40 วันเด็กแห่งชาต ิ 70,000 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ
ให้เด็ก และส่งเสริมให้เด็ก
เห็นความสําคัญของตนใน
การพัฒนาชุมชน 

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งใหญ ่

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งใหญ ่

41 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

200,000 เพ่ือให้ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน ได้ออก
กําลังกายและเกิดความ
สามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด ปีละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยา
เสพติด ปีละ 1 ครั้ง 

42 โครงการวันแม่แห่งชาติ 50,000 เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และบุพการ ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

43 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ 200,000 เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และบุพการ ี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

44 เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

50,000 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการดําเนินชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้มี
รายได้น้อย มีฐานะ
ยากจนในเขตตําบล
ทุ่งใหญ่ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้มี
รายได้น้อย มีฐานะ
ยากจนในเขตตําบล
ทุ่งใหญ่ 

45 จ่ายเบ้ียยังชีพผูสู้งอาย ุ 13,496,000 เพ่ือเป็นสวัสดิการและสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุตาํบลทุ่งใหญ ่

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ได้รับเบ้ียยังชีพทุก
คน 

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ได้รับเบ้ียยังชีพทุก
คน 

46 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,000,000 เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับผู้
พิการ 

ผู้พิการ ได้รับเบ้ียยัง
ชีพทุกคน 

ผู้พิการ ได้รับเบ้ียยัง
ชีพทุกคน 

47 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 54,000.00 เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

48 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลทุ่งใหญ ่

3,950,000 เพ่ือเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตําบลทุ่งใหญ ่

นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 ในเขตตําบลทุ่งใหญ ่

49 อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
อําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.) 

8,000 เพ่ือสนับสนุน ศตส.อ.ใน
การป้องกันยาเสพติด 

จํานวน 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด ให้ อําเภอกันทร
ลักษ์ 

50 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

10,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดงานรัฐ
พิธีและราชพิธี 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการ
งานรัฐพิธีและราช
พิธี ให้ อําเภอกันทร
ลักษ์ 

51 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะ
เกษ 

2,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการ
เทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาดจังหวัดศรี
สะเกษ ให้จังหวัดศรี
สะเกษ 

52 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ 

10,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลผลไม้อําเภอกันทร
ลักษ์ 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการ
เทศกาลงานผลไม้
อําเภอกันทรลักษ์ 
ให้ อําเภอกันทร
ลักษ์ 

53 อุดหนุนโครงการแข่งขันว่ิง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

20,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาว่ิงเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการ
แข่งขันว่ิงเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระ
วิหาร ให้อําเภอ
กันทรลักษ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 

54 365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 เพ่ือให้ประชาชน
ดําเนินการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ จํานวนอย่าง
น้อย 90 ครัวเรือน 

จัดโครงการ 365 วัน 
ทุ่งใหญ่พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ท่ี โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

ผลผลิต 
แผนพัฒนาฯ 

ผลผลิต 
ข้อบัญญัติ งปม. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

55 จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

650,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

พ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ ่ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

56 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

500,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้นํา 

โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 

57 ฝึกอบรมบุคลากรการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ 

30,000 เพ่ือการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้นํา
จํานวน อย่างน้อย 60 คน 

โครงการฝึกอบรมบุคลากร
การป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ 

58 ประชุมประชาคม และอบต.
สัญจร 

50,000 เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนา
ตําบลทุ่งใหญ ่

ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 1-17 จํานวนอย่าง
น้อย ร้อยละ 60 ของ
สัดส่วนประชาคม 

โครงการประชุมประชาคม 
และอบต.สัญจร 

59 เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 

700,000 เพ่ือเลือกตั้งนายก
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแทน
ตําแหน่งท่ีว่าง 

หมู่ท่ี 1 - 17 เลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

60 อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถ่ินและศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ อปท.ระดับ
อําเภอ 

20,000 เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการแก่
ประชาชน
รับทราบ 

จํานวน 1 ครั้ง อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ประสานราชการส่วน
ท้องถ่ินและศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ ให้
อําเภอกันทรลักษ์ 
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
(ของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเพิ่มมลูค่าข้าวหอม
มะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุ
สัตว์และประมงด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปและมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได ้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

267 5 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

การขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคม และคุณภาพชีวิตที่ด ี

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

104 8 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าการลงทุนสูส่ากล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเองได ้

26 0 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเส
อมภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างความมั่นคง
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 0 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ 
(ของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่) 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

    0 0 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ์

    0 0 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

    0 0 

 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

    0 0 

 รวม 411 13 
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   สรุปการวิเคราะห์การพัฒนาท้องถ่ิน 
   1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมท่ีได้กําหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 60 โครงการ จากจํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561 ท้ังหมด 411 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของจํานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
   2) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 60 โครงการ ดําเนินการไปแล้วระหว่างตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 จํานวน 13 โครงการ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 ของจํานวนโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
   3) จํานวนยุทศาสตร์ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ ได้แก่  
    3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 
262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 งบประมาณ 28,521,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.62  
    3.2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี จํานวน 96 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 92.31 งบประมาณ 45,066,658 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.68 
    3.2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ จํานวน 26 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 งบประมาณ 16,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ 
    3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 14 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณ 7,880,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง 
สํานักงานปลัด 

กองคลัง 5 1,306,500 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ด ี

บริการชุมชนและสังคม 
อื่นๆ 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศึกษา 
รักษาความสงบภายใน 
การสาธารณสุข 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
สังคมสงเคราะห์ 
งานงบกลาง 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 
กองคลัง 

 

8 7,463,342 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได ้

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด กองช่าง 0 0 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่มีประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 0 0 

รวม 13 8,769,842 
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    3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ดําเนินการจริง (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคก
ตลอด (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 596.00 ตร.ม. 

348,500 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
*ระหว่างดาํเนินการ 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
บ้านนายบุญ เมาหวล ไปทาง
บ้านนายสินสมุทร เมาหวล 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 105.00 ตร.ม. 

62,000 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
*ระหว่างดาํเนินการ 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายดิน
แดง ไปทางแยกดินแดง 
ตําบลชํา (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม. 

199,000 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
*ระหว่างดาํเนินการ 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นาง
กนกวรรณ ไปตําบลรุง (บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 336.00 ตร.ม. 

199,000 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
*ระหว่างดาํเนินการ 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายนาง
เยี่ยน ศรีอุทุมพร ไปห้วย
ตะขบ (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

498,000 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
*ระหว่างดาํเนินการ 

รวม 1,306,500    
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ยุทศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เด็ก 

และส่งเสรมิให้เด็กเห็น
ความสําคัญของตนในการ
พัฒนาชุมชน 

เด็กและเยาวชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

58,542 จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

เด็กเป็นความสําคัญ
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมี
วัสดุการศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

859,200 จํานวนเด็กนักเรียนที่
มีสุขภาพอนามยัที่ด ี

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่ง
ใหญ่ มีอาหาร
รับประทานครบถ้วน
และสุขร่างกายแข็งแรง 
มีวัสดุการศึกษาที่
เพียงพอและเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ตําบลทุ่งใหญ ่

ผู้สูงอายุที่มสีิทธิไดร้ับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

3,560,600 ร้อยละของผูสู้งอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุที่มสีิทธิไดร้ับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

สํานักงานปลัด 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้พิการ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
คน 

976,000 ร้อยละของผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

สํานักงานปลัด 

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

14,000 ร้อยละของผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

สํานักงานปลัด 

รวม 5,468,342  
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   3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ที่ดําเนินการจริง  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ

จริง 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 

1 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตาํบล
ทุ่งใหญ่ 

นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลทุ่งใหญ ่

1,973,000 ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน 
และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน 
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ รร.บ้านโคกฯ 
รร.บ้านร่องตาซุน 
รร.บ้านทุ่งใหญ่ฯ 
รร.บ้านปะทาย 
รร.บ้านกระมอลฯ 

2 อุดหนุนโครงการเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลผลไม้อําเภอ
กันทรลักษ์ 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง 2,000 จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลผลไม้
อําเภอกันทรลักษ์ 

กองการศึกษาฯ 
 

อําเภอกันทรลักษ์ 

3 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาวิ่งเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง 20,000 จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาวิ่งเฉลิม
พระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระ
วิหาร 

กองการศึกษาฯ 
 

อําเภอกันทรลักษ์ 

รวม 1,995,000  
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    3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ดําเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 

รวม -  

    3.1.5 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 

รวม -  

     
    3.1.6 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 

ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
- - - - - - - - - 

รวม -  
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560  เป็นดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 13.56 67.78  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 13 9.22 70.94  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 47.33 72.82  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่       10     7.89  78.89 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด       10     7.33  73.33 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10     8.11  81.11 

 3.4 วิสัยทัศน์       5     3.33  66.67 

 3.5 กลยุทธ์        5     3.11  62.22 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5     3.33  66.67 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5     3.67  73.33 

 3.8 แผนงาน       5     3.78  75.56 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5     3.56  71.11 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5     3.22  64.44 

รวมคะแนน  98 71.54 71.54 
 

  1) พบว่าประเด็น 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนเฉลี่ย 8.11 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 81.11  ของคะแนนรวมในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  
  2) พบว่าประเด็น 3.5 กลยุทธ์ ได้คะแนนตํ่าสุด ได้คะแนน  3.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของ
คะแนนในประเด็นกลยุทธ์และคิดเป็นร้อยละ 62.22 ของคะแนนรวมในประเด็นกลยุทธ์  
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 13.56 67.78 - 

 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งนํ้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.33 77.78 - 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวน
ประชากร และช่วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.67 83.33 - 

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.33 66.67 - 

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.11 55.56 - 

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งนํ้า) 

2 1.11 55.56 - 

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

2 1.44 72.22 - 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
นํ้า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.22 61.11 - 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมลูเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.00 50.00 - 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบั
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสาํหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่

3 2.33 77.78 - 

รวม 20 13.56 67.78  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  พบกว่า การพิจารณาข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ ด้านการเมือง สภาพทางสังคม ระบบบริการพ้ืนฐาน ระบบเศรษฐกิจ 
ศาสนา ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
พิจารณาให้คะแนนโดยเฉลี่ย 13.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของคะแนนเต็มท้ังหมด
ของข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1.67 83.33 - 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1 0.44 44.44 - 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

2 1.33 66.67 - 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.33 66.67 - 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว 
ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.11 55.56 - 
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 2.6 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ไดแ้ก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.78 88.89 - 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมตฐิานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 1.56 77.78 - 

รวม 13 9.22 70.94  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  พบว่า การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เป็นการพิจารณาการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน การวิเคราะห์ทาง
สังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 9.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของคะแนนเต็มท้ังหมด
ของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
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3 ยุทธศาสตร์ 65    

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 7.89 78.89 - 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด สอดคล้องและเช่ือมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 7.33 73.33 - 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8.11 81.11 - 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญต่้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 3.33 66.67 - 
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 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ี
ต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 3.11 62.22 - 

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3.33 66.67 - 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสาํเรจ็ทาง
ยุทธศาสตร ์

5 3.67 73.33 - 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 3.78 75.56 - 
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 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่

5 3.56 71.11 - 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 3.22 64.44 - 

รวม 65 47.33 72.82  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  พบว่า การพิจารณายุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม และ
ผลผลิตของโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ให้

คะแนนเฉลี่ย 47.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.82 ของคะแนนเต็มด้าน
ยุทธศาสตร์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 เป็นดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.11 81.11 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7.89 78.89 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7.22 72.22 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 7.67 76.67 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 41.11 68.52 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 3.89 77.78 

 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 3.56 71.11 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 3.22 64.44 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 3.44 68.89 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 3.56 71.11 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.22 64.44 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจั์งหวัด  5 3.89 77.78 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 3.44 68.89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 3.00 60.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3.00 60.00 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

5 3.33 66.67 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์  5 3.56 71.11 

รวมคะแนน  100 72.00 72.00 

  1) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์ท่ีผ่านมา ได้คะแนนสูงสุด 8.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.11 
ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์ท่ีผ่านมา และคิดเป็นร้อยละ 8.11 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
  2) พบว่าประเด็น 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) และ 5.10 
มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนนตํ่าสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ60 ของ
คะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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   ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะ การกําหนดประมาณราคาไม่มีรายละเอียดประกอบโครงการ เช่น 
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีการประมาณการราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของการกําหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง และโครงการด้านอ่ืนๆ ไม่มีรายละเอียดโครงการนั้นๆ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมด 411 โครงการ ได้คะแนน 3.89 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่และดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่ากําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจํานวนโครงการท้ังหมด 411 โครงการ 
ได้คะแนน 3.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการนําผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้นําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการโอนต้ังจ่ายใหม่ จํานวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
14.60 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 411 โครงการ (จากโครงการท้ังหมด) 
  6) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้
คะแนน 3.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.89 ของคะแนนท่ีพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  7) พบว่าเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้คะแนน 3.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของคะแนนเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  8) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนน 3.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
64.44 ของโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   
  9) พบว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนน 3.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 
ของโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
  10) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ ได้คะแนน 3.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.89 ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
  11) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน 3 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
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  12) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ได้คะแนน 3 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 60 ของการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ เนื่องจากการกําหนดโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีการประมาณการค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดราคากลาง 
  13) พบว่ามีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้
คะแนน 3.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  14) พบว่าผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนน 3.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
71.11 ของผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 8.11 81.11 - 

รวม 10 8.11 81.11 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การสรุปสถานการณ์ท่ีผ่านมา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา ได้
คะแนนเฉลี่ย 8.11 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.11 ของคะแนนเต็มของการสรุปสถานการณ์ท่ี
ผ่านมา 
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  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขตา่ง ๆ เพ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตา่ง ๆ ก็คือ
ผลผลติน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดาํเนินการจริงตามท่ี
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ีไมส่ามารถ
ดําเนินการไดม้ีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 

10 7.89 78.89 - 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   - 

รวม 10 7.89 78.89 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นการประเมินการควบคุมท่ี
มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม ง่านต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีกําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ี
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งท่ีกระทบ โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ ซ่ึง
ได้คะแนน 7.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.89 ของคะแนนการประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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  2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ การดําเนินการ
ต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดร้บังบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 7.22 72.22 - 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qqualitative) 

   - 

รวม 10 8.13 81.25 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน รวมท้ังวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งท่ีกระทบโครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ พบว่า ได้คะแนน 7.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของคะแนนเต็มการประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในมิตติ่างๆ จนนําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอ่กัน 

10 7.67 76.67 - 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  (ด้านการเกษตร
และแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 

    

รวม 10 7.67 76.67  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การพิจารณาแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน รวมท้ัง วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ี
เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) ได้คะแนน 7.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของคะแนนรวมด้านแผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
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5 โครงการพัฒนา 65 41.11 63.25  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่และดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 3.89 77.78 - 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 3.56 71.11 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจํานวน
เท่าไร  กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําท่ี
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 3.22 64.44 - 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 3.44 68.89 - 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยดึคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสยัทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการนําไปสูก่าร
ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1) การยกระดบั
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพ่ือ
สรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้าํทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

5 3.56 71.11 - 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561)     หน้า 49 

 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเตม็ด้วย
วิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5 3.22 64.44 - 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

5 3.89 77.78 - 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดาํเนินการเองหรือร่วม
ดําเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยนื ซ่ึงมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ดา้นการเกษตร
และแหล่งนํ้า) (LSEP) 

5 3.44 68.89 - 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 3 60.00  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรอืไม่ต่ํา
กว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 3 60.00  
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 
มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึง
พอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 3.33 66.67 - 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุ และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 3.56 71.11 - 

รวม 60 41.11 68.52 - 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  การพิจารณาโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ความชัดเจนของชื่อโครงการ กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ งบประมาณ มีความ
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สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการประเมินการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการ
กําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการพิจารณาได้คะแนน 41.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 68.52 ของคะแนนเต็มการประเมินโครงการพัฒนา 
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 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1  แผนงานที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
    3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

ดําเนินการจริง 

(งบประมาณ) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด  
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว149.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 596.00 ตร.ม. 

150,000 348,500 29.80 232.33 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย
บุญ เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร 
เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร พร้อมไหล่ทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. 

300,000 62,000 35.00 20.67 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดงไปทาง
แยกดินแดงตําบลชํา  
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 
เมตร 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ข้างๆ ละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 335.00 ตร.ม. 

4,000,000 199,000 2.09 4.98 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นาง
กนกวรรณ ไปตําบลรุง  
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 
เมตร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 336.00 ตร.ม. 

500,000 199,000 4.67 39.80 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยี่ยน ศรี
อุทุมพร ไปห้วยตะขบ  
(บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
87.70 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
165 เมตร 

500,000 498,000 42.29 99.60 
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  1) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไปห้วย
ตะขบ พื้นที่ที่ดําเนินการ 845.80 ตารางเมตร จํานวนเงิน 498,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบล
ชํา (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) พื้นที่ที่ดําเนินการ 335.00 ตารางเมตร จํานวนเงิน 199,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
 

   3.1.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดําเนินการจริง 

(งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 วันเด็กแห่งชาต ิ เด็กและเยาวชนตําบลทุ่งใหญ ่ เด็กและเยาวชนตําบลทุ่งใหญ ่ 300,000 58,542 19.51 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

1,700,000 859,200 50.54 

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลทุ่งใหญ ่

นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลทุ่งใหญ ่

5,500,000  1,973,000 35.87 

  1) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการได้มากที่สุด คือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวนเงิน  
859,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 
  2) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการได้น้อยที่สุด คือ โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวนเงิน 58,542 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.51 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 
  ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา และโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลทุ่งใหญ่ ยัง
ดําเนินการไม่ครบถ้วน เนื่องจากต้องมีการเบิกจ่ายเงินรายปีการศึกษา 
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   3.1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดําเนินการจริง 

 (งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรสีะเกษ จํานวนปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 5,000 2,000 40.00 

2 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร 

จํานวนปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 100.00 

1) พบว่าอุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารสามารถดําเนินการได้มากที่สุด จํานวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561 

2) พบว่าอุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการได้น้อยที่สุด จํานวนเงิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจํานวน
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561 เนื่องจากจังหวัดได้ของให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่อุดหนุนงบประมาณโครงการเทศกาลปีใหม่จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 2,000 บาท 
   3.1.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ดําเนินการจริง 

 (งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มสีิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพทุกคน ผู้สูงอายุที่มสีิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพทุกคน 15,000,000 3,560,600 23.74 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 2,800,000 976,000 34.86 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 50,000 14,000 28.00 

1) พบว่า โครงการที่ดําเนินการได้จริงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการได้มากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวนเงิน 731,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.86 
ของจํานวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561  

2) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริงจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการได้น้อยที่สุด คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวนเงิน 2,675,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.74
ของจํานวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561 
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  ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ยังดําเนินการไม่ครบถ้วนที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เนื่องจาก ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพดังกล่าวเป็นรายเดือน และการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นการตั้งไว้เป็นรายปีงบประมาณ 
 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  4.1 สรุปโครงการทั้งหมด   

ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ที่ดําเนินการจริง 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง  
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 150,000 348,500 232.33 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายบุญ เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 300,000 62,000 20.67 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบลชํา (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 4,000,000 199,000 4.98 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นางกนกวรรณ ไปตําบลรุง (บ้านทุ่งใหญพ่ัฒนา หมู่ที่ 16) 500,000 199,000 39.80 

5 ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 500,000 498,000 99.60 

6 วันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 58,542 19.51 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,700,000 859,200 50.54 

8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 5,500,000  1,973,000 35.87 

9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000 3,560,600 23.74 

10 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,800,000 976,000 34.86 

11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 50,000 14,000 28.00 

12 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรสีะเกษ 5,000 2,000 40.00 

13 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 20,000 20,000 100.00 

รวม 30,825,000 8,769,842 28.45 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  เป็นการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561 ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม 
  5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2561) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ พบว่า สามารถดําเนินการได้เพียง 13 โครงการ จากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี ประจําปี 
พ.ศ.2561 กําหนดไว้ 411 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของจํานวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี
และจากโครงการท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 60 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.67 ของจํานวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ท่ีเป็นเช่นนั้น สาเหตุเนื่องจาก จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มี
จํานวนมากไม่สอดคล้องกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ครบทุกโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
   ท้ังนี้ ในกระบวนการข้ันตอนของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จะต้อง
คํานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ินด้วย แต่เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่มีมติเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  
  5.2 คุณภาพ (Quality)  
    การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านคุณภาพชีวิต เช่น การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา การจ่ายเบ้ียยังชีพ 
ทําให้ประชาชนเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน เป็นต้น 
  5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ในด้านค่าใช้จ่ายท่ีดําเนินการจริง ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เนื่องจากการ
กําหนดราคาในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางของทางราชการ 
และโครงการท่ีไม่ใช่โครงการพัฒนา ไม่มีรายละเอียดประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
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  5.4 เวลา (Time)  
    การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ในด้านเวลา สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการดําเนิน เนื่องจากใน
แผนการดําเนินงานได้กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสามารถดําเนินการได้
ตลอดท้ังปีงบประมาณ 
  5.5 การได้รับประโยชน์ 
    การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านคุณภาพชีวิต เช่น การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา การจ่ายเบ้ียยังชีพ 
ทําให้ประชาชนเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  พิจารณาความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถดําเนินการได้ จํานวน 
2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนยุทธศาสตร์ท้ังหมดท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แต่ในจํานวนยุทธศาสตร์ท่ีสามารถดําเนินการได้ ก็
ดําเนินการได้เป็นส่วนน้อย เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการท่ีมีอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ท่ีไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 
ของจํานวนยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี  
  1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
   โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการจริงในภาพรวมท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 60 โครงการ จากจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ประจําปี พ.ศ.2561 ท้ังหมด 411 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี งบประมาณท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ประจําปี พ.ศ.2561 จํานวน 105,604,800 บาท ดําเนินการ
ได้ จํานวน 8,769,842 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 ของงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ประจําปี 
พ.ศ.2561 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ดังนี้ 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561)     หน้า 60 

 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนท่ีได้มาตรฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยังคงเป็น
ปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนท่ี ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ยังมี
ความสําคัญและจําเป็นควรให้ความสําคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป   

2) การนําโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีมาจัดทํางบประมาณ ควรนําลําดับความสําคัญจากการ
ประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน 
และคํานึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4) ควรพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นเครื่องมือท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการพัฒนา และประชาชนได้รับประโยชน์โดยส่วนรวม 

5) หน่วยงานท่ีเสนอโครงการ ต้องตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงของโครงการ เพ่ือให้ทราบความเป็นไป
ได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับโครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งท่ีจะ
เกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินโครงการ 

6) หน่วยงานท่ีเสนอโครงการ กรณีไม่ใช่โครงการเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องแนบ
รายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดทําโครงการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ และเกิดความชัดเจนในการ
บริหารงบประมาณ 

7) ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เช่น
การจัดทําศูนย์ออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 

8) ควรใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 


