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ค ำน ำ 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่สามารถตรวจสอบผล การ
ด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่สามารถน ามาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้จัดท ารายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้
รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท าให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่และ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ต่อไป 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ตุลาคม 2563 
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ส่วนท่ี 1 

 
บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559  หมวด  6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น จะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงที่ด าเนินการอยู่โดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการท างาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่า
เกินที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่ กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็ จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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…ส่วนที่2 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
2559  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงาน
นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เพ่ือพิจารณาแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
2.1. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
...2.2ระเบียบ 

2.2. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ดังนี้ 

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ติดตามการ 
ใช้งบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รายงานภายในเดือนมกราคม 2563 
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) รายงานภายในเดือนเมษายน 2563 
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2563 
 และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อใหญ่เสนอนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่จากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ตามแบบที่ 
3/1 แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะด าเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 
ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและ
สอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อนายองค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ครั้งต่อไป 
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…ส่วนที่3 
 
 

ส่วนท่ี 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยได้น าเอา
คู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
       ทั้งนี้ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อใหญ่ 

3.1 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ ่
     กระผม  นายกติติชัย  พิมพ์จ่อง  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เมื่อวันที่  

20  ตุลาคม  2556 และตามประกาศของ กกต.กลาง  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2556  พร้อมกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ตาม  มาตรา  58/5  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552  และตามท่ีประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  สมัยสามัญที่   ๔ครั้งที่   
๔/2556 ในวันที่  2 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นวันนี้  เพื่อที่จะให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับ
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เมื่อได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่   
19 พฤศจิกายน  2556  จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงได้จัดเอกสาร  นโยบายนี้แจกให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ในวนัประชุมนี้ด้วย 
          นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  มี  9  ด้าน  ดังนี้ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
3.  ด้านเศรษฐกิจ 
4.  ด้านสาธารณสุข 



ห น้ า  | 8 
 

17 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
  

5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี 
6.  ด้านการศึกษา 

 
…7.ด้าน 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  ด้านการเมืองการบริหารงาน 
9.  ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ผู้น าและองค์กรต่าง ๆ   

จากนโยบายทั้ง  9  ด้านน าไปสู่รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
1.1 จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หินคลุก หินลูกรัง  ถนนดิน  

ถนนลาดยาง  ปรับปรุงถนนในการเกษตร  ออกสู่ทุ่งนา  เพ่ือการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและจัด
วางท่อระบายน้ า  2  ข้างถนน  ที่มีน้ าขัง  ในหมู่บ้านออกสู่นอกหมู่บ้าน  ตลอดจนปรับปรุงอาคาร
สถานที่  ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ให้ได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 

1.2 จัดสรรงบประมาณ  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  และไฟฟ้าใช้ในการเกษตร  เจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะ  และ  ก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  ที่มีอยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ให้มีระบบและใช้งานได้สะดวก 

1.3 จัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ขุดลอกล าห้วย  และคลองส่งน้ าที่
ตื้นเขิน 

1.4 ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกก าลังกาย
ส าหรับประชาชนในชุมชน  เช่น  ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 

2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต าบล  ทุกประเภท  ทุกระดับในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อใหญ่ 
2.2 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์  และรณรงค์ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมทั้ง

การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  ไม่ให้มียาเสพติดในทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพ่ือดูแล
และช่วยเหลืองานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสาธารณภัยต่างๆ  เพ่ือคุณภาพชีวิต
และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อใหญ่ 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  เด็กก าพร้า  ขาดคน
อุปการะ  คนพิการ  คนยากจน  และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

2.5 สร้างชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนาในชุมชนเพ่ือ
ความสามัคคีปรองดองกัน 
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3. ด้านเศรษฐกิจ    ประกอบด้วย 
3.1 จัดสรรงบประมาณและปรับปรุงระบบภาษีและแผนงานการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อใหญ่  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน 
 

…3.2ส่งเสริม 
3.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความรู้ทางวิชาการ  เกษตรทฤษฎีใหม่  สนับสนุนในการท า

ปุ๋ยหมักชีวภาพ  และเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อใหญ่ 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน  รู้จักน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการด ารงชีวิต  และมาประกอบ

อาชีพ   
3.5 ส่งเสริมกิจการร้านค้าสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 

 
4. ด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย 

4.1 ส่งเสริมให้ชุมชนในทุกหมู่บ้านมีสุขภาพดี  ไม่มีโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ตลอดจนส่งเสริมอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับทุก
หมู่บ้านและประชาชนอยู่ดีมีสุข 

4.2 สนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
ควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ  

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  และพลานามัยที่ดีของประชาชนทุก
หมู่บ้าน 
 

5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี  ประกอบด้วย 
5.1 อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  ฮีต  12  ครอง  14  เช่น  ประเพณี

สงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทงประจ าปี  เป็นต้น 
5.2 ท านุบ ารุงศาสนารวมทั้งจัดให้มีหรือสนับสนุนงานประเพณี  ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา  

เช่น วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียนรวม  เป็นต้น  และสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ า
ต าบลบ่อใหญ่ 

5.3 สนับสนุนให้มีการจัดงาน  วันส าคัญของชาติ  งานรัฐพิธีต่างๆ   เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในต าบล  
มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น  งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ  เป็นประจ าทุกปี 
 

6.  ด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 
6.1 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน  ในเขตต าบล

บ่อใหญ่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แห่ง 
6.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน  เช่น  เล่นกีฬาออกก าลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกาย อัน
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

7.1 ให้มีรถเก็บขยะ จัดให้มีถังขยะที่เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ทุกหมู่บ้าน 
7.2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะต่างๆ ไม้ผลไม้ประดับ  และไม้เศรษฐกิจ   สถานที่  

...ท่องเที่ยว 
ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะประจ าต าบลบ่อใหญ่ 

7.3 แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  และปุ๋ยอินทรีย์ 
7.4 แก้ไขปัญหาและรักษาดูแลที่บริเวณท่ีสาธารณะหรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อใหญ่ทุกหมู่บ้าน 
 

8.  ด้านการเมืองการบริหารงาน  ประกอบด้วย 
8.1 ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง  ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
8.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดยบริหารงานบน

พ้ืนฐานความถูกต้อง  ยุติธรรมและความโปร่งใส  โดยยดึหลักคุณธรรมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่  มีความรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  และการบริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วถูกต้อง  ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย  เช่น  การติดต่อ
ประสานงาน  ข่าวสาร  ระหว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึงและรวดเร็ว 

8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเหน็จากทุกภาคสว่น  ทั้งหน่วยงานรัฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่  พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

8.4 จัดให้มีการปรับปรุง  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  ส านักงานตลอดจนการก่อสร้าง  อาคาร  สถานที่เพ่ือ
รับรองการบริการของประชาชน 

8.5 จัดให้มีป้ายจราจร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบริการประชาชน  ในการจัดงานท าบุญ
ประเพณีในหมู่บ้าน  เช่น  ป้ายห้ามผ่าน  แผงกั้น  เปลี่ยนเส้นทางจราจร  เป็นต้น 

8.6 จัดให้ประชาชนต าบลบ่อใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และหน่วยงานอ่ืนโดยทั่วถึง 
 

9. ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ผู้น าและองค์กรต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
9.1 สนับสนุนให้สมาชิก  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
9.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน  นอกสถานที่เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนน าความรู้และ

ประสบการณ์  ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

จากนโยบายทั้ง 9  ด้านที่กระผมได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ครั้งนี้กระผมได้ใช้
หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   โดยที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่ทุกท่าน  ตลอดจนประชาชนในต าบลบ่อใหญ่ เพ่ือน ามาสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อต าบล
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บ่อใหญ่ทุกด้าน  โดยจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  2  ท่านและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  1  ท่าน  เพ่ือช่วยเหลือการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
          การบริหารงานตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ตลอดผู้น าหมู่บ้านในต าบลบ่อใหญ่  ข้าราชการ  และหน่วยงานต่าง  ๆ ประชาชน  กลุ่ม
องค์กรต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย  เพ่ือประโยชน์ของท้ องถิ่น   
และประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม  ให้มีการพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นไป 
           จึงขอแถลงนโยบายให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่เคารพทุกท่านเพ่ือ  กระผมขอ
เข้ารับหน้าที่และปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ต่อไป 
 
3.2  วิสัยทศัน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 “ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก อาชีพมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
 

3.3  พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นและ

ยั่งยืน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและจัดบริการสาธารณที่มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 

คนในสังคมอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดใช้

พลังงาน 
5. การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และ

รับผิดชอบ) 
6. ส่งเสริมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

3.4  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
เส้นทาง คมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา ระบบโทรคมนาคม การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต การบริการ การเกษตร ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แหล่งจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นและการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬานันทนาการ 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านโดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
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6. การบ ารุง รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิ ทัศน์ 
ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีระบบการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนิน การตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
8. สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ อบต.บ่อใหญ่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ า ไฟฟ้า 
ประปา เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาการจัดการบ าบัดขยะมูลฝอย และการบ าบัดน้ าเสีย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และประเพณีท่ีดีงามของ

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนา บทบาท คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวทางท่ี 4 สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของ
ท้องถิ่น 
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แบบที่1… 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย             
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลักจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่..................    

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา  ท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ่อใหญ่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 19 ข้อ 
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  หรือ ไตรมาสที่ 2 



 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ ่                                      
2.  รายงานการด าเนินงานรายไตรมาสที่   
    ( / ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)           ( / ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) 
    ( /  ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)         (  /  ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

58 
 

25,698,077 
 

77 
 

25,698,077 
 

253 
 

89,839,953 
 

227 
 

91,133,627 
 

227 
 

87,503,627 
2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 

3.ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณ ี 4 790,004 4 790,004 5 820,005 5 820,005 5 820,005 
4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 34 26,821,233 38 27,081,238 36 30,621,236 37 30,281,237 39 30,361,239 

5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 8 995,008 10 1,995,010 15 2,805,015 15 3,383,015 16 5,765,016 

6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 52 7,260,052 52 7,260,052 54 7,340,054 54 7,340,045 54 7,340,045 

รวม 169 67,739,987 194 68,999,394 376 137,601,276 351 139,132,951 354 137,964,654 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  รวมทัง้สิ้น 376 โครงการ  
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4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
58 

 
25,698,077 

 
77 

 
25,698,077 

 
253 

 
89,839,953 

 
227 

 
91,133,627 

 
227 

 
87,503,627 

2.ด้านดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 13 6,175,013 

3.ด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม
และประเพณ ี

4 790,004 4 790,004 5 820,005 5 820,005 5 820,005 

4.ด้านการศึกษา พฒันา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

34 26,821,233 38 27,081,238 36 30,621,236 37 30,281,237 39 30,361,239 

5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 8 995,008 10 1,995,010 15 2,805,015 15 3,383,015 16 5,765,016 
6.ด้ านการบริหารจั ดการ
บ้านเมืองที่ดี 

52 7,260,052 52 7,260,052 54 7,340,054 54 7,340,045 54 7,340,045 

รวม 169 67,739,987 194 68,999,394 376 137,601,276 351 139,132,951 354 137,964,654 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมนิผลฯ พบว่า จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มี
จ านวนโครงการและงบประมาณ ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 376 โครงการ 
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5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จ านวนทั้งหมด 346  
โครงการ  มีจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 158  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.02 จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 218  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.98  จ านวน
โครงการที่มีการยกเลิก จ านวน  -  โครงการ  และจ านวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จ านวน  -  โครงการ  โดยยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการที่เสร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่  1  มี
จ านวนโครงการ ที่เสร็จ จ านวน  82   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.90  รองลงมายุทธศาสตร์ที่  6  มีจ านวนโครงการ ที่เสร็จ จ านวน  41   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.95  
รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  4  มีจ านวนโครงการ ที่เสร็จ จ านวน   27  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  17.09 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  2  มีจ านวนโครงการ ที่เสร็จ จ านวน 5  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  3.16 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  3  มีจ านวนโครงการ ที่เสร็จ จ านวน   2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.27 และรองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 5  มีจ านวนโครงการที่เสร็จ 
จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.63  ตามล าดับ  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ส าเร็จ 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

82 51.90 - - 171 78.44 0.0 0.00 0.0 0.00 253 67.29 

2.ด้านดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 3.16 - - 8 3.67 0.0 0.00 0.0 0.00 13 3.46 

3.ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

2 1.27 - - 3 1.38 0.0 0.00 0.0 0.00 5 1.33 

4.ด้านการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

27 17.09 - - 9 4.13 0.0 0.00 0.0 0.00 36 9.57 

5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 1 0.63 - - 14 6.42 0.0 0.00 0.0 0.00 15 3.99 
6.ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

41 25.95 - - 13 5.96 0.0 0.00 0.0 0.00 54 14.36 

รวม 158 100 - - 218 100 0.0 0.00  0.0 0.00  376  100 



 

 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  2563 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

10,719,400 52.15 4,195,000 100 14,914,400 60.26 

2.ด้านดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

773,058 3.76 0.00 0.00 773,058 3.12 

3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

687,935 3.35 0.00 0.00 687,935 2.77 

4.ด้านการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

 
4,610,073 

 
27.30 0.00 0.00 

 
4,610,073 

 
18.62 

5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 488,999 2.38 0.00 0.00 488,999 1.97 
6.ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

    3,273,328 15.93 0.00 0.00     3,273,328 13.22 

รวม 20,552,793 100 4,195,000 100 24,747,793 100 
 

 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวนเงิน รวมทั้งสิ้น  24,747,793 บาท  แยกเป็นงบปกติ จ านวน 20,552,793บาท  
แยกเป็นเงินสะสม จ านวน 4,195,000 บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  
137,601,276 บาท  เมื่อน าข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน  การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของ
งบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ่อใหญ่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รวมทั้งสิ้น  66,035,614  บาท 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  

ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปี  2563 
7.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ประจ าปี  2563 

โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.  โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา  - - 15,571,700 15,571,700 
2.  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 2,868,800 2,868,800 
3.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - - 54,000 54,000 

รวม 3 - - 18,494,500 18,494,500 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
ประจ าปี  2563 ในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ จ านวน 3  โครงการ  จ านวนเงิน รวมทั้งสิ้น 18,494,500 บาท   

8.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 

โครงการ 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านดงเค็ง 

 - - 30,000 
 

30,000 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ ห้วยสายคอ 
บ้านโนนสะอาด ม.11 กว้าง 5 เมตร สัน
ฝายสงู 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร 

- -  660,000 
 

- 

3. โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ ห้วยนาแก 
บ้านบ่อใหญ่ ม.1 กว้าง 25 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร ผนังข้างสงู 3.50 เมตร 

- -  1,000,000 - 

รวม - - - 1,690,000 - 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้รับงบประมาณตามเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2563 ในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน รวมทั้งสิ้น  1,690,000 บาท   
 
 

ส่วนที่4... 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
จากการติดตามและประเมินผลฯพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีดังนี้  
1.องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ที่จ ากัดไม่เพียงพอกับ

การพัฒนาตามประเด็นความต้องการ การพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่
ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจ านวนโครงการ 

3.การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็นท า
ให้โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริง
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้
ทุกโครงการบรรจุอยู่ในแผน โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

5.ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในงานแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้านโยธา  (วิศวกรโยธา, 
นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ) และงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การด าเนินโครงการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ข้อเสนอแนะ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

2.บูรณาการและประมาณความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม และส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

3.ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมี
ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถ
สะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ก าหนดในส่วนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แบบที่... 



ห น้ า  | 21 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  

 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :    แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่                           
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน        ตุลาคม 2563 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ ปี 2563 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 253 82 
2.ด้านดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 5 
3.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 5 2 
4.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

36 27 

5.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 15 1 
6.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 54 41 

รวม 376 158 
ร้อยละ 100 42.02 

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
                จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ปี พ.ศ.2563 มีจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
จ านวน 376  โครงการ  มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 158 โครงการ  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 
ได้รับอนุมัติโครงการมากที่สุด จ านวน 82 โครงการ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 41 โครงการ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 27 โครงการ ตามล าดับ 


