
 

 

 
 
 
 

แบบติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 



 
    ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
      (ห้วงระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

---------------------------------- 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น   

            บัดนี้  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ได้รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕65 (ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 
2565)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี   
พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/๒๕65  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  ๒๕65  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  เพื่อให้ประชาชนทราบ 
ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
      

(นายเสริม  ภิญญะพันธ์) 
         นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกลางใหญ ่
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
-------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางใหญ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือ    
ไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง  
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล  
กลางใหญ ่
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้ น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน  โครงการ      
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม  หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล     
กลางใหญ ่
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลกลางใหญ ่และชุมชนทั้ง  11 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
คัดเลือก จำนวน  3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  คัดเลือก จำนวน  
2  คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  คัดเลือก จำนวน  2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล      
กลางใหญ่  ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.1 ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
  1.2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา   
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
กลางใหญ่  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ       
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้        
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิน่เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ในการรายงานผลการติดตามโครงการ       
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ  
ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
 

 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่      
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  โดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

กลางใหญ่ 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นฯ 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

กลางใหญ่ 

สภาท้องถิ่น
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล   
กลางใหญ่ 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

กลางใหญ่ 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบลกลางใหญ่  
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
กลางใหญ ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่  อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กลางใหญ ่
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือ          
ที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 1 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอเขื่องใน และจังหวัดอุบลราชธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
กลางใหญก่ำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ  3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางใหญ่  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต   
     (1 ) การสั ง เกตแบบมี ส่ วน ร่วม  (Participant observation) เป็ น วิ ธีก ารสั ง เก ตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน            
มีกิจกรรมร่วมกัน     
     (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ   
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
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  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกลางใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบล
กลางใหญ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  จะมีการ
บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
 
           4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ   รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกลางใหญ่  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  เป็นแผนยุทธศาสตร์     
ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร      
ส่วนตำบลกลางใหญ่  ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่     
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี   
อำเภอเขื่องใน   และแผนชุมชนตำบลกลางใหญ ่ 
     2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       2.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

     2.1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ 
     2.1.2  ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

             2.1.3 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
     2.1.4  ติดตั้งป้ายบอกสถานที่และเครื่องหมายจราจร 
     2.1.5  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
     2.1.6  ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
     2.1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมคลอง  ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

   2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
     2.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ถนนแอสฟัลฑ์ติกคอนกรีต ,      

ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 
     2.2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 
     2.2.3 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
  2.2.4 การฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ราษฎร 
  2.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  2.2.6 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
  2.2.7 ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
  2.2.8 ส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืช และการปลูกพืชปลอดสารพิษ 

    2.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
  2.3.1 การดำเนินการจัดหาเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ               

การสงเคราะห์  เด็กสตรี และผู้ยากไร้ 
  2.3.2 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  2.3.3 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  2.3.4 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และคนชรา 
  2.3.5 การดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 
  2.3.6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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    2.4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
        2.4.1 สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง  ระเบียบ  หน้าที่ของ
ประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.4.2 สนับสนุนงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
        2.4.3 สนับสนุนด้านการปราบปรามยาเสพติด  อาชญากรรม  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างท่ัวถึง  และทันท่วงที 

  2.4.4 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2.4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน 

    2.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

  2.5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.5.2 การจัดตั้งและสนับสนุนป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่ 
     2.5.3 ขุดลอกคลอง  หนอง  น้ำสาธารณประโยชน์ 
  2.5.4 สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม 

    2.6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
         2.6.1 ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 
       2.6.2 อนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2.6.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        2.6.4 ส่งเสริมเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
        2.6.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
       2.6.6 ส่งเสริมสืบค้นข้อมูลศิลปะพ้ืนบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2.6.7 ส่งเสริมการนำปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชุมชน 
        2.6.8 ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถาน - โบราณวัตถ ุ
        2.6.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน - โบราณวัตถุ 
    2.7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  ประกอบด้วย 

    2.7.1 จัดให้มีสถานที่ราชการที่ทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน 
    2.7.2 จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย 
    2.7.3 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    2.7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. 
    2.7.5 การจัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที ่

         2.7.6 การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
          2.7.7  จัดทำวารสาร - หนังสือประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  บทบาทหน้าที่
ขององค์กร 
        2.7.8 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้    
และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
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    3. พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1  จัดให้มีการบำรุงรักษาการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ 
          พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นระบบ
อย่างทั่วถึง             
        พันธกิจที่ 3  พัฒนาสถานที่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพและระบบเศรษฐกิจชุมชน 
        พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
      พันธกิจที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

    4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย 
     จุดมุ่งหมายที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
และเป็นระบบอย่างทั่วถึง และ ครอบคลุม 
     จุดมุ่งหมายที่ 3  มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อม     
ไม่เป็นมลพิษ 
     จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
     จุดมุ่งหมายที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
     จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ  เพื่อบรรลุจุดหมายในการพัฒนา 
 

    5. วิสัยทัศน์  
        “การคมนาคมสะดวก  การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี  สถานท่องเที่ยวสวยงาม  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ” 



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - 0.00 - 0.00 4 100.00 4 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 54.16 4 16.66 7 29.16 24 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 100.00 - - 7 100
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 2 50.00 - 0.00 2 50.00 4 100
   สังคม และการรักษาความปลอดภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 1 20.00 - 0.00 4 80.00 5 100
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 13 72.22 - 0.00 5 27.77 18 100
   ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 11 84.61 - 0.00 2 13.38 13 100

รวม 47 62.66 4 5.33 25 33.33 75 100

ท่ีอยู่ระหว่ำง
โครงกำร
ท่ียังไม่ได้

ส่วนท่ี  2

ด ำเนินกำร

จ ำนวน
โครงกำร

ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์
แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ท้ังหมด

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

โครงกำร
ท่ีด ำเนินกำร

โครงกำร
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ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนเคหะและชุมชน

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร √ 600,000
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนายบุญมี บุญจรัส 
ถึงบึงน ้าใส

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร √ 400,000
หมู่ท่ี 10  จากวัดบ้านไผ่ ถึงบริเวณ 
แยกดงดอนสะแบง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร √ 500,000
จากถนนแจ้งสนิทเขตบ้านสวน หมู่ท่ี 5 
ถึงบ้านนาหลู่  ต.นาแก

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร √ 200,000
ในเขตบ้านโคก  หมู่ท่ี  6  

                                               - อยู่ระหว่างด้าเนินการ                       จ้านวน    -    โครงการ   
                                               - ไม่ได้ด้าเนินการ                              จ้านวน    4   โครงการ   

                                               - ด้าเนินการแล้ว                               จ้านวน    -    โครงการ   
** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  จ้านวน    4    โครงการ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1,700,000รวม 0 0 4

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

หน้าท่ี 13



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก √ 300,000

คอนกรีต   หมู่ท่ี  10 จากหน้าวัดบ้านไผ่
ถึงบริเวณแยกบ้านนางประภาพร ทิมาไชย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 2 จากท่ีนานางสีดา ทรายทอง  ถึง
ท่ีนานางประจักร  แสงสว่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 6 จากบ้านโคก ถึง บ้านนาหลู่
(โอนไปก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนายแก้ว ทองมี  ถึง  
บ้านนางจันดี  ทองมี

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 5 √ 280,000
จากบริเวณหลังวัดบ้านสวน จากฝ่ังด้านขวา
ของวัด  ถึง  สุดฝ่ังด้านซ้ายของวัด

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 1 √ 300,000
จากสวนนางจ าลอง  แก้ววรรณา  ถึง  
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2044

7 โครงการก่อสร้างระบายน  า พร้อมบ่อพัก √ 250,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก  และขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ท่ี 11  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 250,000
หมู่ท่ี 4 จากบ้านนายน้อม ใคร่นุ่นโพธ์ิ  
ถึง  บ้านนายสมัย  ตราษี

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 350,000
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนางล าดวน สอดศรี
ถึง บ้านนายวิเชียร  แสวงศรี

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 300,000
หมู่ท่ี 8  จากบ้านนายบุญเศียร อุทกโยธะ
ถึง บ้านนางกัน  จิตราช

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ
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ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

11 โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร √ 50,000
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 7 √ 300,000
บ้านนายขุน  กอแก้ว  ถึง ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

13 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
ภายใน อบต. กลางใหญ่

14 โครงการขุดบ่อขยะภายในต าบล √ 50,000

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน √ 400,000
หมู่ท่ี 10

16 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย √ 40,000

17 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ √ 20,000
ต าบล

18 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ √ 30,000
ในต าบล

19 โครงการ  อบต. เคล่ือนท่ี √ 20,000

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม √ 20,000
ในมิติวัฒนธรรม

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน้าท่ี 15



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอเข่ืองใน

23 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม √ 20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

24 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม √ 20,000
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเข่ืองใน

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        จ านวน    24    โครงการ
                                                - ด าเนินการแล้ว                        จ านวน    13    โครงการ   
                                                - อยู่ระหว่างด าเนินการ                จ านวน      4    โครงการ   
                                                - ไม่ได้ด าเนินการ                       จ านวน      7    โครงการ   

4,320,000รวม 13 4 7

หน้าท่ี 16



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก √ 300,000

คอนกรีต   หมู่ท่ี  10 จากหน้าวัดบ้านไผ่
ถึงบริเวณแยกบ้านนางประภาพร ทิมาไชย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 2 จากท่ีนานางสีดา ทรายทอง  ถึง
ท่ีนานางประจักร  แสงสว่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 6 จากบ้านโคก ถึง บ้านนาหลู่
(โอนไปก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนายแก้ว ทองมี  ถึง  
บ้านนางจันดี  ทองมี

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 5 √ 280,000
จากบริเวณหลังวัดบ้านสวน จากฝ่ังด้านขวา
ของวัด  ถึง  สุดฝ่ังด้านซ้ายของวัด

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 1 √ 300,000
จากสวนนางจ าลอง  แก้ววรรณา  ถึง  
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2044

7 โครงการก่อสร้างระบายน  า พร้อมบ่อพัก √ 250,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก  และขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ท่ี 11  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 250,000
หมู่ท่ี 4 จากบ้านนายน้อม ใคร่นุ่นโพธ์ิ  
ถึง  บ้านนายสมัย  ตราษี

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 350,000
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนางล าดวน สอดศรี
ถึง บ้านนายวิเชียร  แสวงศรี

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 300,000
หมู่ท่ี 8  จากบ้านนายบุญเศียร อุทกโยธะ
ถึง บ้านนางกัน  จิตราช

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

หน้าท่ี 17



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

11 โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร √ 50,000
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 7 √ 300,000
บ้านนายขุน  กอแก้ว  ถึง ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

13 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
ภายใน อบต. กลางใหญ่

14 โครงการขุดบ่อขยะภายในต าบล √ 50,000

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน √ 400,000
หมู่ท่ี 10

16 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย √ 40,000

17 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ √ 20,000
ต าบล

18 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ √ 30,000
ในต าบล

19 โครงการ  อบต. เคล่ือนท่ี √ 20,000

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม √ 20,000
ในมิติวัฒนธรรม

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน้าท่ี 18



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอเข่ืองใน

23 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม √ 20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

24 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม √ 20,000
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเข่ืองใน

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        จ านวน    24    โครงการ
                                                - ด าเนินการแล้ว                        จ านวน    13    โครงการ   
                                                - อยู่ระหว่างด าเนินการ                จ านวน      4    โครงการ   
                                                - ไม่ได้ด าเนินการ                       จ านวน      7    โครงการ   

4,320,000รวม 13 4 7

หน้าท่ี 19



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก √ 300,000

คอนกรีต   หมู่ท่ี  10 จากหน้าวัดบ้านไผ่
ถึงบริเวณแยกบ้านนางประภาพร ทิมาไชย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 2 จากท่ีนานางสีดา ทรายทอง  ถึง
ท่ีนานางประจักร  แสงสว่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 6 จากบ้านโคก ถึง บ้านนาหลู่
(โอนไปก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนายแก้ว ทองมี  ถึง  
บ้านนางจันดี  ทองมี

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 5 √ 280,000
จากบริเวณหลังวัดบ้านสวน จากฝ่ังด้านขวา
ของวัด  ถึง  สุดฝ่ังด้านซ้ายของวัด

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 1 √ 300,000
จากสวนนางจ าลอง  แก้ววรรณา  ถึง  
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2044

7 โครงการก่อสร้างระบายน  า พร้อมบ่อพัก √ 250,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก  และขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ท่ี 11  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 250,000
หมู่ท่ี 4 จากบ้านนายน้อม ใคร่นุ่นโพธ์ิ  
ถึง  บ้านนายสมัย  ตราษี

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 350,000
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนางล าดวน สอดศรี
ถึง บ้านนายวิเชียร  แสวงศรี

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 300,000
หมู่ท่ี 8  จากบ้านนายบุญเศียร อุทกโยธะ
ถึง บ้านนางกัน  จิตราช

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

หน้าท่ี 20



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

11 โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร √ 50,000
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 7 √ 300,000
บ้านนายขุน  กอแก้ว  ถึง ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

13 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
ภายใน อบต. กลางใหญ่

14 โครงการขุดบ่อขยะภายในต าบล √ 50,000

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน √ 400,000
หมู่ท่ี 10

16 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย √ 40,000

17 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ √ 20,000
ต าบล

18 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ √ 30,000
ในต าบล

19 โครงการ  อบต. เคล่ือนท่ี √ 20,000

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม √ 20,000
ในมิติวัฒนธรรม

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน้าท่ี 21



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอเข่ืองใน

23 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม √ 20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

24 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม √ 20,000
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเข่ืองใน

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        จ านวน    24    โครงการ
                                                - ด าเนินการแล้ว                        จ านวน    13    โครงการ   
                                                - อยู่ระหว่างด าเนินการ                จ านวน      4    โครงการ   
                                                - ไม่ได้ด าเนินการ                       จ านวน      7    โครงการ   

4,320,000รวม 13 4 7

หน้าท่ี 22



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก √ 300,000

คอนกรีต   หมู่ท่ี  10 จากหน้าวัดบ้านไผ่
ถึงบริเวณแยกบ้านนางประภาพร ทิมาไชย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 2 จากท่ีนานางสีดา ทรายทอง  ถึง
ท่ีนานางประจักร  แสงสว่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 300,000
หมู่ท่ี 6 จากบ้านโคก ถึง บ้านนาหลู่
(โอนไปก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนายแก้ว ทองมี  ถึง  
บ้านนางจันดี  ทองมี

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 5 √ 280,000
จากบริเวณหลังวัดบ้านสวน จากฝ่ังด้านขวา
ของวัด  ถึง  สุดฝ่ังด้านซ้ายของวัด

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ท่ี 1 √ 300,000
จากสวนนางจ าลอง  แก้ววรรณา  ถึง  
ทางหลวงชนบท หมายเลข 2044

7 โครงการก่อสร้างระบายน  า พร้อมบ่อพัก √ 250,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก  และขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ท่ี 11  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 250,000
หมู่ท่ี 4 จากบ้านนายน้อม ใคร่นุ่นโพธ์ิ  
ถึง  บ้านนายสมัย  ตราษี

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 350,000
หมู่ท่ี 9  จากบ้านนางล าดวน สอดศรี
ถึง บ้านนายวิเชียร  แสวงศรี

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. √ 300,000
หมู่ท่ี 8  จากบ้านนายบุญเศียร อุทกโยธะ
ถึง บ้านนางกัน  จิตราช

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

หน้าท่ี 23



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

11 โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร √ 50,000
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบล
กลางใหญ่

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ท่ี 7 √ 300,000
บ้านนายขุน  กอแก้ว  ถึง ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน

13 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก √ 350,000
ภายใน อบต. กลางใหญ่

14 โครงการขุดบ่อขยะภายในต าบล √ 50,000

15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน √ 400,000
หมู่ท่ี 10

16 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย √ 40,000

17 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ √ 20,000
ต าบล

18 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ √ 30,000
ในต าบล

19 โครงการ  อบต. เคล่ือนท่ี √ 20,000

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม √ 20,000
ในมิติวัฒนธรรม

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

หน้าท่ี 24



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการ √ 10,000
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอเข่ืองใน

23 โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรม √ 20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

24 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม √ 20,000
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเข่ืองใน

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        จ านวน    24    โครงการ
                                                - ด าเนินการแล้ว                        จ านวน    13    โครงการ   
                                                - อยู่ระหว่างด าเนินการ                จ านวน      4    โครงการ   
                                                - ไม่ได้ด าเนินการ                       จ านวน      7    โครงการ   

4,320,000รวม 13 4 7

หน้าท่ี 25



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนสำธำรณสุข

1 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ √ 220,000
ด้านสาธารณสุข  (กรรมการหมู่บ้าน)

2 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน √ 200,000
สุขภาพระดับต าบล

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ √ 50,000
และการแพทย์

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย √ 35,000
จากโรคพิษสุนัขบ้า

5 โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ √ 120,000
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต. กลางใหญ่

6 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน √ 340,000

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ √ 50,000

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      จ านวน  7  โครงการ
                                                                               - ด าเนินการแล้ว                          จ านวน   7  โครงการ   
                                                                               - อยู่ระหว่างด าเนินการ                  จ านวน    -   โครงการ   
                                                                               - ไม่ได้ด าเนินการ                         จ านวน    -   โครงการ   

รวม 7 0 0 1,015,000

หน้าท่ี 17



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ √ 20,000
ทางถนนช่วงเทศกาล

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร √ 200,000
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

3 โครงการติดต้ังสัญญาณจราจร √ 60,000

4 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานจราจร √ 30,000

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ     จ านวน    4  โครงการ
                                                            - ด าเนินการแล้ว                           จ านวน   2  โครงการ   
                                                           - อยู่ระหว่างด าเนินการ                    จ านวน    -  โครงการ   
                                                           - ไม่ได้ด าเนินการ                           จ านวน   2  โครงการ   

รวม 2 - 2 310,000

หน้าท่ี 18



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนอนุรัก์แหล่งน  ำและป่ำไม้

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ √ 100,000

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช √ 30,000
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

3 โครงการขุดลอกล าเหมือง  หมู่ท่ี 11 √ 400,000
จาก หนองตาซ้อน ถึง หนองผือ

4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร √ 50,000
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน √ 50,000
ต าบลกลางใหญ่

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    จ านวน 5 โครงการ

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

                                                                                            - ด าเนินการแล้ว                    จ านวน   1 โครงการ   
                                                                                           - อยู่ระหว่างด าเนินการ             จ านวน   - โครงการ   
                                                                                           - ไม่ได้ด าเนินการ                    จ านวน   4 โครงการ   

รวม 1 0 4 630,000

หน้าท่ี 19



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ √ 100,000
ศึกษา

2 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) √ 52,000
ส าหรับ เด็กนักเรียน

3 โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับ √ 430,000
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ √ 150,000
บริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน √ 35,000
ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการสนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียน √ 23,500
ให้แก่เด็กนักเรียน

7 โครงการสนับสนุนหนังสือแบบเรียน √ 17,000
ให้แก่เด็กนักเรียน

8 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน √ 17,000
ให้แก่เด็กนักเรียน

9 โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและ √ 70,000
เยาวชน

10 โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับ √ 700,000
เด็กนักเรียน (อาหารกลางวันโรงเรียน)

11 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด √ 50,000

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
12 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค √ 30,000

13 โครงการป้องกันเด็กจมน  า √ 30,000

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

หน้าท่ี 20



ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก √ 100,000
ปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี √ 50,000
บุญบั งไฟประจ าปี

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี √ 50,000
สงกรานต์ประจ าปี

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี √ 50,000
แห่เทียนเข้าพรรษาประจ าปี

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพิธีทางรัฐพิธี √ 10,000
ระดับอ าเภอ , จังหวัด

                                                                           - ด าเนินการแล้ว                      จ านวน  13  โครงการ   
                                                                           - อยู่ระหว่างด าเนินการ               จ านวน    -  โครงการ   
                                                                           - ไม่ได้ด าเนินการ                      จ านวน   5  โครงการ   

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีฯ    จ านวน  18  โครงการ

รวม 13 0 5 1,964,500
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ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้

แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม √ 20,000

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง √ 500,000

3 ค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน √ 180,000

4 โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ √ 250,000
การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

5 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี √ 100,000

แผนงำนงบกลำง
6 เงินสมทบทุนประกันสังคม √ 100,000
7 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ √ 9,552,000
8 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ √ 3,002,400
9 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ √ 60,000
10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน √ 10,000
11 เงินส ารองจ่าย √ 263,910
12 เงินสมทบเข้ากองทุนกองทุน √ 200,000

หลักประกันสุขภาพ
13 เงินสมทบเข้ากองทุน √ 355,590

บ าเหน็ดบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรองค์กร

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่

ล ำดับ โครงการตามยุทธศาสตร์ หมำยเหตุงบประมำณ

** โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร     มีจ านวน  13  โครงการ
                                                               - ด าเนินการแล้ว                  จ านวน  11  โครงการ   
                                                               - อยู่ระหว่างด าเนินการ          จ านวน    -  โครงการ   
                                                               - ไม่ได้ด าเนินการ                 จ านวน   2  โครงการ   

รวม 11 - 2 14,593,900
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 หน้า 23 
 

   **  จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจำปี 2565  เปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการได้   ตามกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 
 
 
 

บทสรุป 
 

  1. ในปี 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามแผนในรอบปี 
งบประมาณ  ห้วงระหว่าง  ( 1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565  )   จำนวน    75   โครงการ  ดำเนินการแล้ว       
47  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  62.66    (*กรณีรวมโครงการกำลังดำเนินการ = 51 โครงการ = ร้อยละ 68.00) 
 

  2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้.- 
 

   2.1  สำหรับการเสนอโครงการเพ่ือขอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คณะกรรมการพิจารณาแล้วขอแนะให้มีการเสนอขอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบที่มีการวางท่อ
พร้อมบ่อพักด้วย  เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแบบธรรมดา และสามารถบริหารจัดการระดับน้ำหรือ   
บังคับทิศทางการไหลของน้ำได้ดีกว่าแบบรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป  
 

   2.2  เนื่องจากเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรเข้าสู่บ้านกลางใหญ่  บริเวณข้างวัดศรีธาตุและบริเวณ     
สี่แยกโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงและมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง  คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอแนะให้
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ได้พิจารณาบรรจุโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ 
(ป้ายเตือนความเร็ว หรือป้ายติดกล้องจับความเร็ว) ไว้เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ ให้ลดความเร็วของรถในขณะที่สัญจร    
ภายในหมู่บ้าน  ซึ่งมีประชาชน และเยาวชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในบริเวณจุดเสี่ยงดังกล่าว    

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร ์
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 

 

จำนวน 
โครงการ 

ดำเนินการ  
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 - - 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24 13 4 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 7 - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

4 2 - 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5 1 - 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 13 - 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 13 11 - 2 
รวม 75 47 4 24 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
--------------------------------------- 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
                   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ประจำปี
งบประมาณ  2565  เมื่อวันที่   13  ธันวาคม  2565  ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.กลางใหญ่ 20 19 95 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
 3.1 ยุทธศาสตร์ของ  อบต.กลางใหญ่       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 96 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ลงชื่อ)            วีระ  ทองม ี
        
                          (นายวีระ  ทองมี) 
    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
                   ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่   ประจำปี
งบประมาณ  2565  เมื่อวันที่   13  ธันวาคม  2565 เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 93 93 

 
 
 

(ลงชื่อ 
 
                          (นายวีระ  ทองมี) 
    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  1) พบว่าประเด็น............................ได้คะแนนสูงสุด.....................คะแนน   คิดเป็นร้อยละ
..................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ...................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...............................................................................................................  
  2) พบว่าประเด็น............................ได้คะแนนสูงสุด.....................คะแนน   คิดเป็นร้อยละ
..................ของคะแนนในประเด็น..........................และคิดเป็นร้อยละ...................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...............................................................................................................  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...... .................โครงการ        
ได้คะแนน................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.............ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  และดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ที่กำหนดไว้  ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด............โครงการ 
ได้คะแนน.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ............ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณ-
เพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่  จำนวน............โครงการ  คิดเป็นร้อยละ..........ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏ             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ...... โครงการ       
(จากโครงการทั้งหมด) 
  6) พบว่า ....................................................................................................................... ...... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ)             วีระ  ทองม ี
                           (นายวรีะ  ทองมี) 
    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 


