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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”ี 

 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.บัวใหญ่ ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บัวใหญ่  
    "พัฒนาต าบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่โครงสร้าง
พ้ืนฐานครบครัน ด้วยการบริหารจัดการที่ดี" 
 

ข. พันธกิจ ของอบต.บัวใหญ่  
1.พัฒนาต าบลบัวใหญ่ให้น่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
3.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  
4.การส่งเสริมการศึกษาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสาธารณสุขของประชาชน  
5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บัวใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
        1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
        2. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
        3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
        4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
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สมุนไพร 
        5.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่2: การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
        1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน การพัฒนา
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
        2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
        3.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม 
        4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
        5.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความยากจน 
        1.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชน 
        2.สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
        3.สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
        4.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        5.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        1.สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ าล าธาร 
        2.พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าให้เพียงพอกับ
การเกษตร อุปโภคและบริโภค 
        3.สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ าเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
        4.เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
 
    ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
        1.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        2.พัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
        3.พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
        4.พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าที่ให้มีขีดในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        5.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
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ง. การวางแผน 
    อบต.บัวใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    อบต.บัวใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

51 22,337,600 56 23,027,600 56 23,221,600 56 23,221,600 59 23,681,600 

ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู ่

29 25,265,000 88 44,980,600 90 60,755,900 120 77,952,100 93 54,184,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

14 1,220,000 15 1,240,000 15 1,240,000 15 1,240,000 15 1,240,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

3 1,550,000 8 5,900,000 8 8,900,000 11 9,850,000 11 7,420,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

13 1,575,000 14 2,605,000 15 2,960,000 15 2,960,000 14 2,860,000 

รวม 110 51,947,600 181 77,753,200 184 97,077,500 217 115,223,700 192 89,386,000 
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จ. การจัดท้างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.บัวใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  75  โครงการ 
งบประมาณ  25,500,010.00  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 35 20,329,010.00 

ยุทธศาสตร์ที 2 : การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 26 4,031,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การแก้ไขปัญหาความยากจน 5 155,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 8 955,000.00 

รวม 75 25,500,010.00 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญารอเบิกจ่าย รวม 7 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 37 โครงการ สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ้านวนโครงการที่

ด้าเนินการ 
จ้านวนโครงการ

รอเบิกจ่าย 

จ้านวน
โครงการที่

เบิกจ่ายแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 10 - 10 

ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 28 7 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน 3 - 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 
- 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 2 - 2 

รวม 44 7 37 
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รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2564 
อบต.บัวใหญ่ น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด้าเนินการ 
ทั งหมด (พ.ศ.2564) 

อนุมัติงบประมาณ การเบิกจ่าย 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ้านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

56 23,221,600 35 20,329,010.00 
10 

13.30 

ยุทธศาสตร์ที 2: การพัฒนาเมืองและชุมชน
ให้น่าอยู่ 

120 77,952,100 26 4,031,000.00 
21 

28.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

15 1,240,000 5 155,000.00 
3 

4.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

11 9,850,000 1 30,000.00 
1 

1.30 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

15 2,960,000 8 955,000.00 
2 

3.00 

รวม 217 115,223,700 75 25,500,010.00 37 49.33 
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สรุปตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทั ง 5 ด้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การอนุมัติงบประมาณ 
- โครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  75  โครงการ 
- โครงการจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  จ านวน  20  โครงการ 

รวม  95  โครงการ ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 217 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.78 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวน  44  โครงการ (รวมรายจ่ายรอจ่าย) 
- การเบิกจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  20 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  จ้านวน  64  โครงการ   คิดเป็นการเบิกจ่ายได้ร้อยละ  67.37 
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 สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่นยังประสบ

ปัญหา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการ
ตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการ โรคติดต่อของจังหวัดขอนแก่น มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ที่มี ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บาง
โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถ ด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และ
สนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ เขตต าบลบัวใหญ่ด้วยความเหมาะสม  

 

 ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่

ระบาด อยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ใหญ่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ 
ในการก าหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และการด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปตามความ ต้องการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้  ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้โดยตรง
ต่อผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ http://www.tambonbuayai.go.th/ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ หมู่ 3 บ้านอุบล ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4330-6951 ในวัน และเวลาราชการ 


