
 

 

 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 

------- 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring)และการประเมิน(Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
บุ่งคล้า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนต าบลบุ่งคล้า 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อ 
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ด าเนินการขยายแผน/โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบุ่งคล้า/
หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
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  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัต ถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ 
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ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทัง้โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก าศ ผ ล ก า ร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลบุ่งคล้า ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า สองไตรมาสต่อ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
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    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)  
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า    
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบุ่งคล้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค ์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 

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

  1.   สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
 
   1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
    1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะ 
เวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  และแผนชุมชนต าบลบุ่งคล้า  
 

     1.1.2  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
   ยุทธศำสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
   ยุทธศำสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศำสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
        และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศำสตร์ที ่7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 
                               มีประสิทธิภาพ 
    2) พันธกิจ  
  พันธกิจ   ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า      
ประกอบด้วย  7  พันธกิจ และน าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่ พันธกิจมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและน าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 พันธกิจที ่1  พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ :  ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชี่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
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 พันธกิจที่ 2  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และท าการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์  
อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชี่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
 พันธกิจที ่3  พัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลักปรัชญา                           
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที ่4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน                           
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  ประกอบด้วย ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์  ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที ่5 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว                          
ให้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 พันธกิจที ่6  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ 
 ความเชื่ อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จั งหวัดชั ยภู มิ  : ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ มีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 พันธกิจที ่7  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมีีประสิทธิภาพ 
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 3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 

จุดมุ่งหมำยที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
   1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
   2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
   3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 

จุดมุ่งหมำยที ่2  ด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
   1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
   2. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
   3. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 จุดมุ่งหมำยที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม  และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติด 
      ลดลง 
   4. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี มีสุข พ่ึงตนเองได้ 
    จุดมุ่งหมำยที ่4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ รำยได้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   1. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้  
   3.  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
   จุดมุ่งหมำยท่ี 5 กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว 
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
           จุดมุ่งหมำยที ่6 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งล้อมแบบมีส่วนร่วม 
                      1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
                               2. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
            จุดมุ่งหมำยที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรปกครองบ้ำนเมืองท่ีดีมีประสิทธิภำพ 
   1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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    4) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น    
   แนวทำงกำรพัฒนำ เป็นเข็มทิศหรือเส้นทางที่จะน าให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
จะมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องและเกิดความเชื่อมโยงกันคือจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ประกอบด้วย 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร  
  1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  สะพาน   
    3. ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  กำรพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร 
     1. การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ า 
        เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
  2. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ า 
                        ชุมชน เพือ่เพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งย่ังยืน 
  1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  3. พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4  กำรพัฒนำเศรษฐกิจรำยได้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
       และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  2.  ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้ 
      ให้กับประชาชน 
  3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ 
     พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5  กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว 
  1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการน า 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน 
  2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
  2. การน าเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     ของท้องถิ่น 
 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 7  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรปกครองท่ีดีมีประสิทธิภำพ 
  1. ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท างานและพัฒนาให้มีการให้บริการ 
     แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
  2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ 
  3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
       ในพ้ืนที่ 
  5. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร 
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษารองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 
  5)  เป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (goals)  เป็นกรอบ
ในการก าหนดตัวชี้วัด (KPIs) และจะน าไปสู่เป้าหมาย (targets) เพ่ือส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้
ก าหนดเป้าประสงค์ไว้  21 เป้าประสงค์มีความสอดคล้องท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
  2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10.  ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11.  ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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  12.  ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ 
  13.  ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14.  เด็ก  เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  15.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16.  มีพ้ืนที่ป่าสีเขียวเพ่ิมขึ้น 
  17.  ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18.  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  19.  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
     6) วิสัยทัศน์  
1.  วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
           วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เป็นต ำบลน่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดี 
มีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ได้มำตรฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ” ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
เกิดจากการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และ
แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกันและเชื่อมโยง  
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1.2 แผนพัฒนำสี่ปี  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 
      1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) เดือนตุลาคม – มีนาคม  
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

1.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำธำรณูปโภค-สำธำรณูปกำร  1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 85 21,923,200 13 1,796,000 
 ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ     
 2. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ ารงุรักษา  ถนน  ไฟฟ้า       
 ประปา  สะพาน       
 3. ส่งเสรมิการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคม     
 ในท้องถิ่นให้เช่ือมต่อภายใน     
2. ด้ำนพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภค–บริโภค และกำรเกษตร 1. การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ าและจดัหา 47 8,262,500 1 199,500 
 แหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร     
 2. ส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร     
 3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นใน     
 การจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่ม     
 ปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ     
3. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม สำธำรณสุข 1. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 18 25,015,000 3 9,803,500 
 อาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่     
 2. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต เดก็ สตรี  ผูสู้งอาย ุ     
 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์     
 3. พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแล     
 สุขภาพของคนในชุมชน     
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลัก     
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
4. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจรำยได้และภูมิปัญญำท้องถิน่ 1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ 9 340,000 - - 
 พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา     
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน     
 2.  ยกระดับมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้     
 แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พิ่มรายได้ให้กับประชาชน     
 3. ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายไดเ้สริมในครัวเรือน     
 4. ส่งเสรมิการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและ     
 แรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการ     
 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน     
5. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาในระดับก่อนวัยเรียน 10 1,615,000 3 552,000 
และกำรท่องเท่ียว และส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ   มาใช้ในการจัด     
 การศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน     
 2. ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น     
 3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้าน     
 4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทศัน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์     
 และประชาสัมพันธด์ึงดูดนักท่องเที่ยว     
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

6.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 11 6,380,000 - - 
 2. การน าเทคโนโลยีบริหารการจดัการขยะมูลฝอยให้มีคณุภาพ     
 และเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น     
 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้สะอาด และก าจัดวัชพืช,ผักตบชวา     
7. ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรปกครองที่ด ี 1. ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอน 21 1,950,000 4 559,575 
มีประสิทธิภำพ การท างานและพัฒนาให้มีการใหบ้ริการ  แบบเบด็เสร็จ     
  (One Stop Service)     
 2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตดัสินใจด้านการ     
 บริหารและการให้บริการ     
 3. ส่งเสรมิให้มีกระบวนการการมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐ     
 และภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น     
 4. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝา้ระวังการ     
 ระบาดของยาเสพตดิและปัญหาอาชญากรรม ในพื้นที ่     
 5. ส่งเสรมิการสร้างทัศนคติทีด่ีในการปฏิบัติงานต่อองค์กร     
 ให้กับบุคลากรในองค์กร     
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษารองรับการกา้ว     
 สู่ประชาคมอาเซี่ยน     

                           รวม 201 65,485,700 24 12,910,575 
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   1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง (ตุลาคม – มีนาคม) 
               

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด  
(KPI) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง 1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4,12,2,5,8,7 1,037,000 1.ประชาชนเดิน ร้อยละ95 ของ  
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ คมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9,2,1 487,500 ทางสัญจรไป ของประชาชน 
  3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 11 199,500 มาได้สะดวก เดินทางได้สะดวก 
  4) โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 72,000 2.น้ าท่วมขังใน ร้อยละของน้ าที่ 
     หมู่บ้านลดลง ท่วมขังลดลง 
2.ด้านแหล่งน้ าอุปโภค - การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 1) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม หมู่ที่ 10 199,500 การระบายน้ า ร้อยละของน้ าที่ 
บริโภค และจัดหาแหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ า บ่อพัก   ไหลได้สะดวก ท่วมขังไหลได้ 
 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร    ขึ้น สะดวกขึ้น 
3.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  1) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1 - 12 5,850,700 ผู้ที่ได้รับเบี้ย ร้อยละ100ของผู้ 
สาธารณสุข สังคม ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ม.1 - 12 3,920,800 มีเงินใช้จ่ายใน ได้รับเบี้ยยังชีพมี 
ให้เข้มแข็งยั่งยืน  3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ม.1 - 12 32,000 ชีวิตประจ าวัน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
4. ด้านเศรษฐกิจ รายได้ - - - - - - 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
5 .ด้านพัฒนาการศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดบัก่อน 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ศพด. อบต.บุ่งคล้า 552,000 เด็กมีความ ร้อยละของเด็ก 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม วัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการน า บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด  พร้อมและมี ได้รับพัฒนาการ 
และการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 2) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สพฐ.   จ านวน 7  พัฒนาการตาม เจริญเติบโตตามวัย 
  3) ค่าอาการกลางวัน ศพด.และ สพฐ โรงเรียน  วัยเรียน  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                  3) โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ า 70,000 ประชาชนมีจิตส านึก ร้อยละ 90 ของ 
และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ แผ่นดิน ไม้กินผล ไม้ใช้สอย  ในการรักษาสิ่งแวด ต้นไม้ที่เจริญเติบโต 
   ไม้เศรษฐกิจ  ล้อมและอนุรักษ์  
   จ านวน 2,000 ต้น  ทรัพยากรธรรมชาติ  
     และสิ่งแวดล้อม  
7.ด้านบริหารจัดการองค์กร 1. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วม 1)โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร 399,750 - คณะผู้บริหาร/สมาชิก - ร้อยละ 90 ของผู้ 
และการปกครองที่ดีมี ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน  สภา อบต./ก านัน/ผญบ. เข้าร่วมโครงการน า 
ประสิทธิภาพ ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ประสบการณ์มา 
 2. ส่งเสริมการสร้างทัศนคตทิี่ดีในการ ท้องถิ่น พนักงาน อบต.  น าความรู้จากการศึกษา ปรับใช้ในการ 
 ปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร    ดูงานมาปรับใช้ให้เกิด บริหารจัดการใน 
     ประโยชน์ในพื้นที่ หมู่บ้าน/ต าบล 
  2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดตรวจบริการ 44,700 - ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความ - ร้อยละ100 ของ 
  ทางถนนในช่วงเทศกาล ประชาชน 3 จุด  สะดวกในการเดินทาง ประชาชนเดินทาง 
     สัญจรไปมา ไปมาได้สะดวก 
  3) โครงการเทิดทูนสถาบัน ปีละ 3 ครั้ง 45,125 - ประชาชนมีจุศูนย์รวม - ร้อยละ100ของ 
  พระมหากษัตริย์   ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสร้าง ประชาชนได้แสดง 
     ความรักความสามัคคี ความจงรักภักดี 

รวม 12,910,575   
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    1.3.2 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค- ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง 13 1,796,000.- หมู่ที่  4,12,2,5,8,7,9,2,1,11,7 
สาธารณูปการ คมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน    
2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 1 199,500.- หมู่ที่ 10 
 และจัดหาแหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ า    
 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร    
3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  3 9,803,500.- ผู้สูงอายุ  1,455  คน ,  ผู้พิการ  812 คน 
สาธรณสุข ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   ผู้ป่วยเอดส์  11  คน 
4. ด้านเศรษฐกิจ รายได้ และภูมิปัญญา - - - - 
ท้องถิ่น     
5. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดบัก่อน 3 552,000.- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า จ านวน 1 ศูนย์ 
ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการน า   2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา      (จ านวน 7 โรงเรียน) 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                  1 70,000.- ไม้กินผล , ไม้ใช้สอย , ไม้เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ   จ านวน 2,000 ต้น 
7. ด้านบริหารจัดการองค์กร 1. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่าง 3 489,575.- 1)คณะผู้บริหาร,ผู้น าหมู่บ้าน,ส.อบต. จ านวน 60คน 
และการปกครองที่ดีมี ภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น   2) ตั้งจุดตรวจให้บริหารประชาชน จ านวน 3 จุด 
ประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมการสร้างทัศนคตทิี่ดีในการ   3) ประชาชนมีจุดศูนย์ร่วมยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
 ปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร   สร้างความรัก ความสามัคคี  ปีละ 3 ครั้ง (ม.1-12) 

รวม 24 12,910,575.-  
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    1.3.3 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง 13 1,796,000.- หมู่ที่  4,12,2,5,8,7,9,2,1,11,7 ประชาชนมีความสะดวกใน 
 คมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายใน    การเดินทางสัญจรไปมา 
2. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค การพัฒนาบ ารุงแหล่งกักเก็บน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 1 199,500.- หมู่ที่ 10 การระบายน้ าลงสู่พื้นที่การ 
 และจัดหาแหล่งน้ าอุปโภครวมทั้งระบบส่งน้ า    เกษตรได้สะดวกขึ้น 
 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร     
3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  3 9,803,500.- ผู้สูงอายุ 1,455  คน ผู้พิการ 812 คน ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ 

 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   ผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  11  คน ได้รับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

4.ด้านเศรษฐกิจ  รายได้ ฯ - - - - - 

5. ด้านพัฒนาการศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับก่อน 3 552,000.- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า 1.เด็กมีความพร้อมก่อนวัยเรียน 

 วัยเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการและการน า   2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2. เด็กได้รับอาหารและมีพัฒนา 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา      (จ านวน 7 โรงเรียน) การเจริญเติบโตตามวัย 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                  1 70,000.- ไม้กินผล , ไม้ใช้สอย , ไม้เศรษฐกิจ ไม้กินผล , ไม้ใช้สอย , ไม้เศรษฐกิจ 
สิ่งและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ   จ านวน 2,000 ต้น จ านวน 2,000 ต้น 
7.ด้านบริหารจัดการองค์กร 1. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่าง 3 489,575.- - คณะผู้บริหาร , ผู้น าหมู่บ้าน ,ส.อบต.            -น าความรู้จากองค์กรที่ประสบความ 

และการปกครองที่ดีมี ภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น    พนักงานส่วนต าบล    จ านวน 60 คน  ส าเร็จมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติท่ีดีในการ   - ตั้งจุดให้บริการประชาชน  3 จุด - ประชาชนได้รับความสะดวก 

 ปฏิบัติงานต่อองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร   - ประชาชน ม.1-12  จ านวน 3 ครั้ง - สร้างจิตส านึก มีความสามัคคี 

รวม 24 12,910,575   



 

 

22 
 

2.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนตุลำคม 2560-31 มีนำคม 2561 
    วิสัยทัศน์  เป็นต ำบลน่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน  
 2.1.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค 

  3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข 
  4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี 

 2..1.2  เป้ำประสงค์ 
  1. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน 
  2. การปรับปรุงบ ารุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 
  3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง 
  4. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าให้มีมาตรฐาน 
  5. จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  6. ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
  7. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
  10. ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ 
  11. ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  12. ประชาชน มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได้  
  13. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
  14. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
  15. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 
  16. มีพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น 
  17.ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 
  18. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปก 
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  19. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการให้บริการ 
  20. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  21. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.1.3  ตัวชี้วัด   
  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
  2. ระดับการพัฒนาปรับปรุง,บ ารุงทางการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอ 
  4. ร้อยละของจ านวนแหล่งกักเก็บน้ า อุปโภค – บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 
  5. ร้อยละของระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางการเกษตร 
  7. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 
  8. ร้อยละของประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ลดลง 
  9. ร้อยละของประชาชนวัยก่อนเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
  10. ร้อยละของประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตความ 
                          เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  11. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  12. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  13. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการศึกษา 
  14. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       เพ่ิมข้ึน 
  15. ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนประชาชนมีรายได้ 
  16. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าชุมชนในต าบลเพิ่มขึ้น 
  17. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ท าการเกษตรเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
  18. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชนเพ่ิมขึ้น 

  19. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  20. ระดับการการให้บริการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  21. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  22. ระดับเพิ่มข้ึนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 2.1.4  ค่ำเป้ำหมำย 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ปีละ   25    โครงการ 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค   ปีละ   12    โครงการ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข            ปีละ    5     โครงการ 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น            ปีละ   2     โครงการ 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ ปีละ   3     โครงการ 
 6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีละ   3     โครงการ 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี ปีละ   5     โครงการ 
 2.1.5  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
 1. พัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพประปา สะพาน   
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  สะพาน  สอดคล้องกับความ 
    ต้องการของประชาชน 
 3. การพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายในต าบล,ต าบลใกล้เคียง,  
    อ าเภอ,จังหวัด 
 4. การพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 
 5. พัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
 6. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าท าการเกษตรอย่าง 
              เพียงพอ 
 7.  เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 8.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 9.  พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
      และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 12. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมรายได้
      ให้กับประชาชน 
 13. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
 14. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น 
 15. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด 
      การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนและชุมชน 
 16. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 18. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 19. การน าเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ 
               ท้องถิ่น 
 20. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
 21. พัฒนาจุดบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน 
 22. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 23.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 24. ส่งเสริมให้มีกระบวนมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น 
 25. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหา 
                อาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 26. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร 
 

 2.1.6  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
      จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม  และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม   โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  คือ เป็นต าบลน่าอยู่ สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่มี 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง
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3.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบต.บุ่งคล้า 13 1,796,000 
พื้นฐานสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานการเกษตร กองช่าง อบต.บุ่งคล้า 1 199,500 
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต งบกลาง แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ อบต.บุ่งคล้า 3 9,803,500 
สังคม สาธารณสุข       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา - - - - - - 
เศรษฐกิจ รายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา กองการศึกษา อบต.บุ่งคล้า 3 552,000 
การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ฯ       
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร งานส่งเสริมการเกษตร  แผนงานการเกษตร ส านักปลัด - 1 70,000 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด อบต.บุ่งคล้า 2 444,450 
จัดการองค์กรและการปกครองที่ดี งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต.บุ่งคล้า 1 45,125 
มีประสิทธิภาพ       

รวม 24 12,910,575 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนิน 
การจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรเิหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 199,500 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 สายจากถนนลาดยาง - ล าห้วยหลวั เดินทางสัญจรไปมา ยาว 89.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น  
 หมู่ที่ 4 ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ 1 สาย  
   พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด 0.60×1.00 เมตร  เดินทางไดส้ะดวก   
   จ านวน 8 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย     
   พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย     
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 199,500 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 สายจากบ้านนายไสว - นานายสมบูรณ์  สมิาชัย เดินทางสัญจรไปมา ยาว 92.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น  
 หมู่ที่ 12 ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ 1 สาย  
   พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย   เดินทางไดส้ะดวก   
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 112,000 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 สายจากบ้านนางประนอม-บ้านนางสะพัง ภูมิฐาน เดินทางสัญจรไปมา ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรตี  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น  
 หมู่ที่ 2 ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ 1 สาย  
   พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย   เดินทางไดส้ะดวก   
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 199,500 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 สายที่ 1 จากหลังวัดสัมพันธมิตร-บ้านนายบุญเพ็ง  เดินทางสัญจรไปมา ยาว 56.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น  
 งอกศิลป์ ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ 1 สาย  
 หมู่ที่ 5    เดินทางไดส้ะดวก   
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 สายที่ 2   จากถนน คสล. - บ้านนายเติม เพื่อให้ประชาชน  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 หมู่ที่ 5 เดินทางสัญจรไปมา ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น 1 สาย  
  ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ   
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย  เดินทางไดส้ะดวก   

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 199,500 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
 สายบ้านนายจรลั - บ้านนางอ้ม เดินทางสัญจรไปมา ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น 1 สาย  
 หมู่ที่ 8 ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง  ปลอดภัยในการ   
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย  เดินทางไดส้ะดวก   
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคกนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  127,000 ร้อยละ80 ของผู ้ มีถนน คสล. กองช่าง 
   สายทิศเหนือวัดนครรังสติ -นานางละออง  สนิท เดินทางสัญจรไปมา ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต  ใช้ถนนมีความ เพิ่มขึ้น 1 สาย  
 หมู่ที่ 7 ได้สะดวก ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ปลอดภัยในการ   
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  เดินทางไดส้ะดวก   
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ าที ่ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 199,500 ร้อยละ60ของน้ า มีรางระบายน้ า กองช่าง 
 พร้อมฝาปดิ ท่วมขังในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร    ที่ท่วมขังใน เพิ่มขึ้น 1 สาย  
 สายจากศาลตาปู่ - ล าห้วยหลัว  ยาว  164.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ    หมู่บ้านลดลง   
 หมู่ที่ 9  จ านวน 1 ป้าย     
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ าที ่ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 88,000 ร้อยละ60ของน้ า มีรางระบายน้ า กองช่าง 
 พร้อมฝาปดิ ท่วมขังในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร    ที่ท่วมขังใน เพิ่มขึ้น 1 สาย  
 สายบ้านนางบัวรัง - หน้าวัดโพธิ์ชัย  ยาว  72.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ    หมู่บ้านลดลง   
 หมู่ที่ 2  จ านวน 1 ป้าย      
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9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ าที ่ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 200,000 ร้อยละ 60ของน้ า มีรางระบายน้ า กองช่าง 
 พร้อมฝาปดิ ท่วมขังในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร    ที่ท่วมขังใน เพิ่มขึ้น 1 สาย  
 สายบ้านนายสุภาพ  ก าเนิดขวา - บ้านนาย  ยาว  164.00 เมตร พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการฯ    หมู่บ้านลดลง   
 สมบูรณ์   จินดามาตย์   หมู่ที่ 1  จ านวน 1 ป้าย     

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน    ถนนได้รับ  
 สายที่ 1  จากบ้านายสุพจน์ - สี่แยกบ้านนายหน ู เดินทางสัญจรไปมา -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  199,500 ร้อยละ80 ของ การปรับปรุง กองช่าง 
 หมู่ที่ 11 ได้สะดวก ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต  ประชาชนเดินทาง การเดินทาง  
   ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง  ได้สะดวก สะดวกขึ้น  
 สายที่ 2 จากบ้านนายส าลี -ถนนสายรอบหมู่บ้าน  -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร    2  สาย กองช่าง 
 หมู่ที่ 11  ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
   ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง     
   พร้อมป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย     

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เพื่อให้ประชาชน  -  สภาพเดิมเป็นถนนดิน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  72,000 ร้อยละ 60 ของ ถนนได้รับ กองช่าง 
 สายนานางประนอม คล่องแคล่ว-หมู่ที่ 12  เดินทางสัญจรไปมา ยาว 670.00 เมตร  ด าเนินการปรปับรุงเสริมดิน  ขนาด  ประชาชนเดินทาง การปรับปรุง  
 (เกำะแก้ว) ได้สะดวก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร  ได้สะดวก การเดินทาง  
 หมู่ที่ 7  หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.พร้อมลง   สะดวกขึ้น  
   ดินลูกรังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร   1 สาย  
   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า     
   201.00 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย     
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12 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม เพื่อระบายน้ าที ่ วางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน3  Ø ขนาด 0.80×1.00 ม. 199,500 ร้อยละ 50 ของ มีท่อระบาย กองช่าง 
 บ่อพักสายบ้านนายสมพร  สนิท-หนองฉิม ท่วมขังในหมู่บ้าน จ านวน 81 ท่อน  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป   9 บ่อ   ปริมาณน้ าไหล น้ าเพิ่มขึ้น  
 หมู่ที่ 10  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย  ได้สะดวกข้ึน 1 สาย  

13 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5,850,700 ผู้สูงอายรุ้อยละ มีเงินใช้จ่ายในชีวิต กอง 
 หมู่ที่ 1-12 ยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ   100ได้รับการดูแล ประจ าวัน สวัสดิการ 

14 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ผู้พิการที่มีบตัรคนพิการจากส านักงานพัฒนาสังคม 3,920,800 ผู้พิการร้อยละ มีเงินใช้จ่ายในชีวิต กอง 
 หมู่ที่ 1-12 เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ   90ได้รับการดูแล ประจ าวัน สวัสดิการ 

15 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์และขึ้น 32,000 ผู้ป่วยเอดส ์ มีเงินใช้จ่ายในชีวิต กอง 
 หมู่ที่ 1-12 ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส ์ ทะเบียนขอรับเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  ได้รับการดูแล ประจ าวัน สวัสดิการ 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า  1 ศูนย์ 102,000 ร้อยละ100 เด็กนักเรยีน กอง 
 (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) การเรยีนการสอน จ านวนเด็ก ศพด.   ........62........  คน  ของเด็ก ศพด. ได้รับสวัสดิการ การศึกษา  
  ศพด. อบต.บุ่งคล้า   ได้รับสวัสดิการ ครบทุกคน   

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า  1 ศูนย์ 152,000 ร้อยละ100 เด็กนักเรยีน กอง  
 (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.  อบต. บุ่งคล้า) อาหารกลางวัน จ านวนเด็ก ศพด.   ........62..........  คน  ของเด็ก ศพด.  ได้รับประทาน การศึกษา  
  ศพด. อบต.บุ่งคล้า   ได้รับประทาน อาหารกลางวัน   
     อาหารเพียงพอ ครบทุกคน   

18 โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ฟื้นฟูแหล่งน้ า ไม้กินผล , ไม้ใช้สอย , ไม้เศรษฐกิจ 70,000 ร้อยละ50 ของน้ า แหล่งน้ าและต้นไม ้ ส านักปลดั  

  น้ าและป่าพร้อมทั้งสร้าง จ านวน 2,000 ต้น  และป่าได้รบั ได้รับการดูแลให ้   

  จิตส านักของประชาชน   การอนุรักษ ์ สมดลุย ์   
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  ผู้น าชุมชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก ่ คณะผู้บริหาร,ผู้น าชุมชน 399,750 ร้อยละ90 น าความรู้มา น าความรู้มา ส านักปลดั 
 คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,พนักงาน อบต. ผู้บริหาร,ผู้น าหมู่บ้าน,ส.อบต.,พนักงาน สมาชิก  อบต., พนักงาน อบต.  ปรับใช้ในต าบลหมู่บา้น ปรับใช้ในพื้นที่  

20  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน ตั้งจุดตรวจบริการ 44,700 ร้อยละ100 ของผู้เดิน ประชาชนไดร้ับ ส านักปลดั 
 ทางถนนในช่วงเทศกาล ในช่วงเทศกาลส าคัญ ประชาชน 3 จุด  ทางได้รับความสะดวก บริการจดุตรวจ  

21  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบัน ปีละ 3 ครั้ง 45,125 ร้อยละ100ของ ปชช.ได้ ได้แสดงออกถึง ส านักปลดั 
  พระมหากษตัริย ์   แสดงความจงรักภักด ี ความจงรักภักด ี  
   รวม 12,612,575    

    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับ เด็กนักเรยีน 298,000 ร้อยละ100 ของ เด็กนักเรยีนได้รับประทาน กองการศึกษา โรงเรียนบ้านขวาน้อย 
 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประทานอาหาร สังกัด สพฐ.  เด็กนักเรยีนได้รับ อาหารและมีการเจรญิเติบ  โรงเรียนบ้านหัวนา 
  ครบห้าหมู่และม ี ในเขตพื้นท่ี  สารอาหารครบ โตตามวัย และมีพัฒนาการ  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 
  การเจรญิเติบโต อบต.บุ่งคล้า  ห้าหมู ่ ทางร่างกายที่ดี  โรงเรียนบ้านหนองฉิม 
  ตามวัย จ านวน 149 คน     โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า 
        โรงเรียนบ้านโนนแดง 
        โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 

รวม 298,000  



 

 

32 
    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- - - - - - - - 
รวม -  

    3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

- - - - - - - - 
รวม -  

      3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 
รวม -  

    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - - 
รวม -  
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
      ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
เป็นดังนี้ 
 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 19 95.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 87.69 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า       10 10 - 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 - 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 - 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 - 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 - 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 - 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 - 
 3.8 แผนงาน       5 4 - 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 - 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 - 

รวมคะแนน  100 88 88.00 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
        ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 
 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9 90.00 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 8 70.00 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 8 70.00 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 10 100.00 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 48 80.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 - 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 - 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 4 - 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 - 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 5 3 - 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3 - 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 - 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง 5 2 - 
      มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ    
 5.9 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ ) 5 4 - 
 5.10 มีการประมาณการราคาทีถู่กต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4 - 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 - 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 - 

รวมคะแนน  100 83 83.00 
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 3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
  3.2  แผนงำนที่ด ำเนินกำร (กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ) 
     3.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรเิหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 200,000 199,500 100 99.75 
 สายจากถนนลาดยาง – ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 4  ยาว 89.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี     
   ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง     
   พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด 0.60×1.00 เมตร     
   จ านวน 8 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย     
   พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย     
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรเิหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 280,000 199,500 100 71.25 
 สายจากบ้านนายไสว–นานายสมบูรณ์ สมิาชัย  ยาว 92.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี     
 หมู่ที่ 12  ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง     
   พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย      
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรเิหล็กฯ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 322,000 112,000 100 34.78 
 สายจากบ้านนางประนอม-บ้านนางสะพัง  ภูมิฐาน  ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี     
 หมู่ที่ 2  ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง     
   และตดิตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย     
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2   (510,000) 199,500 100 39.12 
 สายที่ 1 จากหลังวัดสัมพันธมิตร-บ้านนายบุญเพ็ง   “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 250,000    
 งอกศิลป์  ยาว 56.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี     
   ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง     
 สำยท่ี 2   จากถนน คสล. – บ้านนายเติม   “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 260,000    
 หมู่ที่ 5  ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
   ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง     
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย     
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 380,000 199,500 100 52.50 
 สายบ้านนายจรลั - บ้านนางอ้ม  ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
 หมู่ที่ 8  ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง     
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย     
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ก่อสร้างถนนคกนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  304,000 127,000 100 41.78 
 สายทิศเหนือวัดนครรังสิต -นานางละออง  สนิท  ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
 หมู่ที่ 7  ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง     
   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย     
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 322,000 199,500 100 61.96 
 พร้อมฝาปดิ  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร       
 สายจากศาลตาปู่ – ล าห้วยหลัว  ยาว  164.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ       
 หมู่ที่ 9  จ านวน 1 ป้าย     
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 244,800 88,000 100 35.95 
 พร้อมฝาปดิ  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร       
 สายบ้านนางบัวรัง – หน้าวัดโพธิ์ชัย  ยาว  72.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ       
 หมู่ที่ 2  จ านวน 1 ป้าย     
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 342,000 200,000 100 58.48 
 พร้อมฝาปดิ  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร       
 สายบ้านนายสุภาพ  ก าเนิดขวา - บ้านนายสมบูรณ ์  ยาว  164.00 เมตร พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการฯ       
 จินดามาตย์     หมู่ที่ 1  จ านวน 1 ป้าย     
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 2  (460,000)  100 43.38 
 สายที่ 1  จากบ้านายสุพจน์ – สี่แยกบ้านนายหน ู  -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  160,000 199,500   
   ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
   ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง     
 สายที่ 2 จากบ้านนายส าลี –ถนนสายรอบหมู่บ้าน  -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  300,000    
 หมู่ที่ 11  ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต     
   ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง     
   พร้อมป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย     

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 1  -  สภาพเดิมเป็นถนนดิน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  40,000 72,000 100 180.00 
 สายนานางประนอม คล่องแคล่ว-หมู่ที่ 12   ยาว 670.00 เมตร  ด าเนินการปรบัปรุงเสริมดิน  ขนาด     
 (เกำะแก้ว)  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร     
 หมู่ที่ 7  หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.พร้อมลง     
   ดินลูกรังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร     
   หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า     
   201.00 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย     

รวม 3,404,800 1,796,000 100 52.75 
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     3.2.2  แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม 1 วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน3  Ø ขนาด 0.80 ×1.00 เมตร 360,000 199,500 100 55.42 
 บ่อพักสายบ้านนายสมพร  สนิท –หนองฉิม  จ านวน 81 ท่อน  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  จ านวน 9 บ่อ      
 หมู่ที่ 10  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย     

รวม 360000 199,000 100 55.42 

 
     3.2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสถานศึกษา 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ 700,000 102,000 100 36.29 
 (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  จ านวนเด็ก ศพด.   ........60........  คน     
2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสถานศึกษา 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ - 152,000 - - 
 (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.  อบต. บุ่งคล้า)  จ านวนเด็ก ศพด.   ........60..........  คน     
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1 เด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี อบต.บุ่งคล้า 650,000 298,000 100 45.85 
 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จ านวน 7 โรงเรียน     

รวม 1,350,000 552,000 100 40.89 
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     3.2.4  แผนงำนงบกลำง 

ล าดับ  ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 15,000,000 5,850,000 100 39.00 
 หมู่ที่ 1 - 12       
2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 ผู้พิการที่มีบตัรคนพิการจากส านักงานพัฒนาสังคมมนุษย ์ 9,000,000 3,920,000 100 43.56 
 หมู่ที่ 1 - 12       
3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 1 ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์และขึ้นทะเบยีน 80,000 32,000 100 40.00 
 หมู่ที่ 1 - 12  ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์     

รวม 24,080,000 9,802,000 100 40.71 
 

                     3.2.5  แผนงำนกำรเกษตร 

ล าดับ  ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 1 ฟื้นฟูแหล่งน้ า ไม้กินผล , ไม้ใช้สอย , ไม้เศรษฐกิจ 70,000 70,000 100 100 
   จ านวน 2,000 ต้น     

รวม 70,000 70,000 100 100 
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                     3.2.6  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล าดับ  ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 1 คณะผู้บริหาร,  ผู้น าชุมชน,  สมาชิก อบต.                      400,000 399,750 100 99.94 
 ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  60  คน     
 สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน       
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 1 ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน  จ านวน  3  จุด 100,000 44,700 100 44.70 
 ในช่วงเทศกาล       
3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 ปีละ 3 ครั้ง 100,000 45,125 100 45.13 
        

รวม 600,000 489,575 100 81.60 
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4. กำรวิเครำะห์เชิงคณุภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
  4.1 แผนงำนอุตสำหรรมและกำรโยธำ 
    4.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากถนนลาดยาง – ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 4   

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กฯ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 200,000 199,500 ถนน คสล. 100 99.75 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 89.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า 3,824.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง      

 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ช้ัน 3 ขนาด 0.60×1.00 เมตร      
 จ านวน 8 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย      
 พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย      

    4.1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายไสว – นานายสมบูรณ์  สิมาชัย  หมู่ที่ 12     
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร  “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 280,000 199,500 ถนน คสล. 100 71.25 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 92.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า 560.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง      

 พร้อมติดตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย       
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         4.1.3   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนางประนอม – บ้านนางสะพัง  ภูมิฐาน  หมู่ที่ 2   

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00  เมตร "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กฯ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 322,000 112,000 ถนน คสล. 100 34.78 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า   644.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      

 และตดิตั้งโครงการฯ   จ านวน 1 ป้าย      

    
         4.1.4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากหลงัวดัสัมพันธมติร – บ้านนายบญุเพ็ง  งอกศิลป์   หมู่ที่ 5  

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร (510,000) 199,500 ถนน คสล. 100 39.12 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 56.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรตี 250,000  เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่มทาง      
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                       4.1.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก ถนน คสล. – บ้านนายเติม    หมู่ที่ 5   
เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 260,000  ถนน คสล. - - 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า   520.00  ตร..ม. ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      

 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย      

 
                       4.1.6  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายจรัล – บ้านนางอ้ม   หมู่ที่ 8  

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร  "ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 380,000 199,500 ถนน คสล. 100 52.50 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า 2,280.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      

 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  1 ป้าย      
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                       4.1.7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทิศเหนือวัดนครรังสิต -นานางละออง  สนิท   หมู่ที่ 7 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร ก่อสร้างถนนคกนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  304,000 127,000 ถนน คสล. 100 41.78 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นทีเทคอนกรีต ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต   เพิ่มข้ึน  1  สาย   
ไม่น้อยกว่า  1,825.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง      
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย      

       

 
                       4.1.8  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายจากศาลตาปู่ – ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 9 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 179.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 322,000 199,500 รางระบายน้ า 100 61.96 
ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร     เพิ่มข้ึน  1  สาย   

 ยาว  164.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ        
 จ านวน 1 ป้าย      
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                       4.1.9  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด   สายบ้านนางบัวรัง –หน้าวัดโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 2 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง  0.40 เมตร ยาว 136.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 244,800 88,000 รางระบายน้ า 100 35.95 
ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร     เพิ่มข้ึน  1  สาย   

 ยาว  72.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ        
 จ านวน 1 ป้าย      
       

 
                       4.1.10  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  สายบ้านนายสุภาพ  ก าเนิดขวา – บ้านนายสมบูรณ์  จินดามาตย์  หมู่ที่ 1 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง  0.40 เมตร ยาว 190 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด 342,000 200,000 รางระบายน้ า 100 58.48 
ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร     เพิ่มข้ึน  1  สาย   

 ยาว  164.00 เมตร พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการฯ        
 จ านวน 1 ป้าย      
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                       4.1.11  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสุพจน์ – สี่แยกบ้านนายหนู  หมู่ที่ 11 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  160,000 199,500 ปรับปรุงถนน 100 43.38 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต   จ านวน 1 สาย   
ไม่น้อยกว่า  320.00  ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง      

       

 
                       4.1.12  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายส าลี – ถนนรอบหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 11 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  300,000  ปรับปรุงถนน - - 
หนา 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีต   จ านวน 1 สาย   
ไม่น้อยกว่า  600.00   ตร.ม. ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร  ไม่มลีูกรังไหล่ทาง      

 พร้อมป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย      
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                       4.1.13  โครงการปรับปรุงถนนถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายนานางประนอม  คล่องแคล่ว – หมู่ที่ 12  (เกาะแก้ว)  หมู่ที่ 7 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  -  สภาพเดิมเป็นถนนดิน  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  40,000 72,000 ปรับปรุงถนน 100 180.00 
หนา 0.10 เมตร  หรือมีดินลูกรัง ยาว 670.00 เมตร  ด าเนินการปรบัปรุงเสริมดิน  ขนาด   จ านวน 1 สาย   
ไม่น้อยกว่า  1,800.00 ตร.ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร      
 หรือมีปรมิาณดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.พร้อมลง      

 ดินลูกรังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร      
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า      
 201.00 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย      

               
  4.2  แผนงำนกำรเกษตร 
                       4.1.14  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักสายบ้านนายสมพร  สนิท –หนองฉิม  หมู่ที่ 10 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ท่อ 80 x 100 จ านวน 200 ท่อน วางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน3  Ø ขนาด 0.80 ×1.00 เมตร 360,000 199,500 ท่อระบายน้ า 100 55.42 
 จ านวน 81 ท่อน  พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  จ านวน 9 บ่อ    จ านวน 1 สาย   
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย      
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                 4.3  แผนงำนกำรศกึษำ 
                       4.1.15  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ 700,000 102,000 เด็กได้รับสวัสดิการ 100 36.29 
 จ านวนเด็ก ศพด.   ........62........  คน   มีความพร้อมก่อนวัยเรียน   

                       4.1.16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.บุง่คล้า จ านวน 1 ศูนย์ - 152,000 เด็ก ศพด.ได้รับสาร - - 
 จ านวนเด็ก ศพด.   ........62..........  คน   อาหารครบห้าหมู่   

                       4.1.17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี อบต.บุ่งคล้า เด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี อบต.บุ่งคล้า 650,000 298,000 เด็กนักเรียนได้รับสาร 100 45.85 
จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน 7 โรงเรียน   อาหารครบถ้วน   
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  4.  แผนงำนงบกลำง 
                       4.1.18  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 15,000,000 5,850,000 ผู้สูงอายุมีเงนิใช้จ่าย 100 39.00 
    ในชีวิตประจ าวนั   

                       4.1.19  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ผู้พิการที่มีบตัรคนพิการจากส านักงานพัฒนาสังคมมนุษย์ ผู้พิการที่มีบตัรคนพิการจากส านักงานพัฒนาสังคมมนุษย ์ 9,000,000 3,920,000 ผู้พิการมีเงินใช้จา่ย 100 43.56 
    ในชีวิตประจ าวนั   

                       4.1.20  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์และขึ้นทะเบยีน ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์และขึ้นทะเบยีน 80,000 32,000 ผู้ป่วยเอดส์มีเงินใช ้ 100 40.00 
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                4.5 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
                        4.1.21  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานสว่นท้องถิน่ 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

คณะผู้บริหาร ,   ผู้น าหมู่บ้าน ,  สมาชิก อบต.            คณะผู้บริหาร ,   ผู้น าหมู่บ้าน ,  สมาชิก อบต.            300,000 399,720 ศึกษาดูงาน ปลีะ 1 ครั้ง 100 99.94 
พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  60  คน พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  60  คน      

                       4.1.22  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน  จ านวน 3 จุด ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน  จ านวน 3 จุด 100,000 44,700 ตั้งจุดตรวจให้บริการ 100 44.70 
    ประชาชน  คร้ังละ 3 จุด   

        4.1.23  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป้ำหมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณ 

ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

ประชาชน ม.1-12  แสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชน ม.1-12  แสดงออกถึงความจงรักภักดี 50,000 45,125 ประชาชนร่วมพิธ ี 100 45.13 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ปีละ 3 ครั้ง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ปีละ 3 ครั้ง   ปีละ 3 ครั้ง   
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               4.6 แผนงำนกำรเกษตร 
                       4.1.24  โครงกำร รักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 

 เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

ฟื้นฟูแหล่งน้ า ไม้กินผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ฟื้นฟูแหล่งน้ า ไม้กินผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ 70,000 70,000 ฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่ออนุรักษ์ 100 100 
    สิ่งแวดล้อมที่ด ี   

5   สรุปโครงกำรทั้งหมด   
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากถนนลาดยาง – ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 4 200,000 199,500 100 99.75 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายไสว–นานายสมบูรณ์ สิมาชัย หมู่ที่ 12 280,000 199,500 100 71.25 

3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนางประนอม – บ้านนางสะพัง  ภูมิฐาน  หมู่ที่ 2 322,000 112,000 100 34.78 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากหลังวดัสัมพันธมติร – บ้านนายบญุเพ็ง  งอกศิลป์  หมู่ที่ 5 250,000 199,500 100 39.12 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก ถนน คสล. – บ้านนายเติม   หมู่ที่ 5 260,000 - - - 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายจรัล – บ้านนางอ้ม   หมูท่ี่ 8 380,000 199,500 100 52.50 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทิศเหนือวัดนครรังสิต -นานางละออง  สนิท   หมู่ที่ 7 304,000 127,000 100 41.78 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายจากศาลตาปู่ – ล าห้วยหลัว  หมู่ที่ 9 322,000 199,500 100 61.96 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด   สายบ้านนางบวัรัง –หน้าวดัโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 2 244,800 88,000 100 35.95 
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ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง 
(บาท) 

ตำม 
แผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำร
จริง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายสุภาพ  ก าเนิดขวา–บ้านนายสมบูรณ์  342,000 200,000 100 58.48 

 จินดามาตย์ หมู่ที่ 1     

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสุพจน์ – สี่แยกบ้านนายหนู  หมู่ที่ 11  (สายที่ 1) 160,000 199,500 100 43.38 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายส าลี – ถนนรอบหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 11   (สายที่ 2) 300,000 - - - 

13 โครงการปรับปรุงถนนถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายนานางประนอม  คล่องแคล่ว – หมู่ที่ 12  (เกาะแก้ว)  หมู่ที่ 7 40,000 72,000 100 180.00 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักสายบ้านนายสมพร  สนิท –หนองฉิม  หมู่ที่ 10 360,000 199,500 100 55.42 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 700,000 102,000 100 36.29 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวัน ศพด. - 152,000 - - 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 650,000 298,000 100 45.85 

18 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 15,000,000 5,850,700 100 39.00 

19 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,000,000 3,920,800 100 43.56 

20 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 80,000 32,000 100 40.00 

21 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิน่ 400,000 399,750 100 99.94 

22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 100,000 44,700 100 44.70 

23 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 100,000 45,125 100 45.13 

24 โครงการรักน้ า  รักป่า รักษาแผนดิน 70,000 70,000 100 100.00 

รวม 29,864,800 12,910,575 100 43.23 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

........................ 
 
 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิน่ในภำพรวม  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ไตรมำสที่ 1 (เดือน ตลุำคม – ธันวำคม) – ไตรมำสที ่2  เดือน (เดือนมกรำคม – มีนำคม ) 

 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่

ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน  แต่ไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการน้อย 

๒.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี
คุณภาพ 

 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
๑.   งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒.   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล ท าให้

การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  
  1)  ได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและ
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการประสานงาน
ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในพ้ืนที่ 
  2)  ไดใ้ช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งช่วยกัน
ก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าควรจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างใด 
  3) ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและ
ก าหนดปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขถึงความเป็นไปได้ของแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาไปพร้อมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสนอแผนงานได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงเกิดความพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
  4) ประชาชนได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เป็นการตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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 ในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ  การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปด าเนินการยังมีน้อยเมื่อเทียบ
กันระหว่างจ านวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมุ่งเน้นในด้านปัญหาความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึง
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอยู่หากมีการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท าให้การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน  แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก็เพ่ิมขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
  1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี  (2561-2564) มีจ านวนมากเกินไป ควรเลือกเอา
เฉพาะโครงการที่เห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในปีนั้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะ
ท าให้เห็นว่า อบต. ไม่สามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้  
  2. หน่วยงาน/ส านัก/กอง ต้องเร่งด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของ
ปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนด าเนินการที่หน่วยงาน/ส านัก/กอง ได้แจ้งไว้เพ่ือให้สามารถกระจาย
งบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน)
และสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลา
ต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป  
  3. เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการด าเนินโครงการใน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องานและแหล่งที่ มาของ
งบประมาณให้ชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลการท างานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  
  4. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือน ากิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. และให้แผนพัฒนาสอดคล้อง
กับงบประมาณหรือรายได้เพ่ือให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรง
ตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  
  5. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ  ที่สามารถท าร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมมากข้ึน  
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