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บทนํา 

 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   ไดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใชเปน 

แนวทางหรือทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงในสวนของยุทธศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศนของตําบล  
บัวใหญ ดังนี้   “โครงสรางพื้นฐานดี  วิถีชีวิตพอเพียง มีเงินออม ใสใจวัฒนธรรมและการศึกษา    รวมสราง
สุขภาวะและสิ่งแวดลอม” วิสัยทัศนดังกลาวเปนแนวทางหลักที่จะนําไปสูพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาของตําบลบัวใหญ ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน นําสูหลักการในการทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนา  
3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลัก 
คิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทาง
เดียวกันจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนายั่งยืน 
และนําไปสูหัวใจของวิสัยทัศนไดในที่สุด 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย 
ประจําป กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (พ.ศ.2555-2557) 
แผนพัฒนาสามป หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปลักษณะของแผนพัฒนาสามป แบบเปดกวาง 
ที่สังเกตไดดังนี้ 

1.เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3.เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาํเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
4.เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป ดังนั้น  โครงการที่บรรจุไปในแผนสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา 
สามปนั้น ควรมสีภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 
               1.ความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
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              2.กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) 
  1.เพื่อสรางสรรคใหตําบลบัวใหญ เปนตําบลนาอยูอยางยั่งยืน                                                                      
  2.เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีขององคกรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

            3.มีการพัฒนาตําบลบัวใหญ ใหครอบคลุมทุกดานทั้งเรื่องการพัฒนาคนการพัฒนาเมอืง การ 
พัฒนาการบรหิาร พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม 
  4.เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนทุกคนในตําบลอยางถวนหนา และเทาเทยีมกัน 
               5.เพื่อแกไขปญหาตางๆ ใหหมดไปจากตําบลบัวใหญ 
 

3.ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557) 
  เนื่องจากการจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปน

การจัดทําแผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ระยะ 5 ป (พ.ศ.2554-2558) วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนโครงการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในชวงสามป (พ.ศ.2555-2557) 
จึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลระยะ 5 ป 
  ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) จึงไดพิจารณาขอมูลจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ระยะ 5 ป เปนหลัก     โดยไดยึดแนวทางและปรับปรุงแผนพัฒนาสามป ที่ผานมา
เปนแนวทางในการดําเนินการ โดยมีขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ  4  มีขั้นตอน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ดังนี้ 

 1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน    พันธกิจ    และจุดมุงหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป   แลวเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 3.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
   4.ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป   

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
ตอไป 
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4.ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 -2557) 
1.องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใชแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผน 

ยุทศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว  เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
       2.องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใชแผนพัฒนาสามป ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติใน
การดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       3.องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใชแผนพัฒนาสามป เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายประจําป เพื่อใหการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไปพัฒนาองคกาบริหารสวนตําบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเปนระบบ 
      4.เปนเครื่องมือใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญไดพิจารณาอยางรอบครอบถึงความ
เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสาธารณสูงสุด 
      5.ทําใหเกิดการประสานการดําเนินโครงการอยางเปนระบบระหวางหนวยงาน ตางๆ และ
ชวยลดความขัดแยงและปรับความซ้ําซอนในการทํางาน 
      6.ทําใหสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาความตองการ ไดอยางถูกตองและยัง
สามารถปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย 
      7.ทําใหสามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินการโครงการพัฒนาตางๆ 
ตลอดจนควบคุมการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ 
    8.เปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งแกไขปญหา
ความตองการของประชาชนในตําบลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน  
1.ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 
 

1.1 ท่ีตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตั้งอยู เลขที่  98  หมูที่  2  บานใหมมงคล  ตําบลบัวใหญ      

อําเภอนานอย  จังหวดันาน  อยูหางจากจังหวัดนาน   ไปทางทิศใตเปนระยะทาง  72   กิโลเมตร  โดยเสนทาง
จากจังหวดันานถึงอําเภอนานอย  ผานอําเภอเวียงสา  ลักษณะเสนทางลาดยางคดเลี้ยวไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศที่เปนภูเขา    และอยูหางจากอําเภอนานอย  เปนระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร (พิกัด X 670761  
Y 2027924)   
 

1.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับตําบลน้ําตก   อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับตําบลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลสันทะ  อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
 

1.3 เนื้อท่ี  
   ตําบลบัวใหญมีเนื้อที่ประมาณ  131.102    ตารางกิโลเมตร   หรือมีเนื้อที่ประมาณ   81,938.75  ไร   

 
 

1.4 สภาพภูมิประเทศ 
 พื้นที่ของตําบลบัวใหญ  อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิ สวนมากเปนพื้นที่ภูเขาลาดเชิงเขา  และที่ราบ  
ระดับความสูง ประมาณ 600 – 1,000 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  เปนตนกําเนิดแมน้ําแหง โดยมีแมน้ํา
แหงไหลผาน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลบัวใหญ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี ้

 -พื้นที่ราบ    รอยละ    4.78   % 

 -พื้นที่ลาดเชิงเขา  รอยละ  19.03   % 

 -พ้ืนทีภู่เขา  รอยละ  76.19   % 
 

1.5 ภูมิอากาศ  แบงเปน 3 ฤด ู
 -ฤดูรอน   อากาศรอนอบอาว ตั้งแตเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 -ฤดูฝน   ฝนตกชุก  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
 -ฤดูหนาว  อากาศหนาวเยน็  ตั้งแตพฤศจิกายน – กุมภาพนัธ 
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1.6 เขตการปกครอง จํานวนครัวเรือน และประชากร 

 ตําบลบัวใหญ มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 8 หมูบาน และมสีถานที่สําคัญภายในตําบล ไดแก โรงเรียน  

จํานวน 3 แหง ศาสนสถาน จํานวน 5 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   จํานวน 1 แหง ศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบล จํานวน 1 แหง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวนประชากร  ณ    เดือน  มีนาคม   2554  จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

บาน      หมูท่ี จํานวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

บานออย 1 193 348 334 682 

บานใหมมงคล 2 132 222 222 444 

บานนาแหน 3 195 309 305 614 

บานทับมาน 4 174 286 259 545 

บานนาไค 5 177 311 294 605 

บานตนมวง 6 76 104 133 237 

บานสันพยอม 7 90  128  118  246  

หนองหา 8 190 294 306 600 

รวม 1,227 2,002 1,971 3,973 
มีความหนาแนนเฉลี่ย  30.25     คน / 1 ตารางกิโลเมตร  
มีความหนาแนนเฉลี่ย    3.25    คน / ครัวเรือน 

1.7 อาชีพสภาพเศรษฐกิจ/สังคม 
  เปนสังคมเกษตรกรรม ตําบลบัวใหญ  ไดแยกออกจากตําบลสันทะ  ประมาณ พ.ศ.2526   ลักษณะ
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนบัวใหญจะตั้งบานเรือนใกลบริเวณแหลงน้ํา   (น้ําหลม,น้ําแหง) และบริเวณริม
ถนนลาดยางสายหลัก  ประชาชนในพื้นที่ตําบลบัวใหญ สวนใหญ  รอยละ 84 ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

เชน ทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและสรางรายไดใหแกเกษตรกรมาก
ที่สุด คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว รองลงมาเปนทําสวนยางพารา มะขามหวาน ซ่ึงจะอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ น้ําฝน 
แหลงน้ําธรรมชาติและสระเก็บน้ําในไรของตนเองหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  ราษฎรจะประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป  ผลิตภัณฑสินคาของคือผาทอพื้นเมือง  ของบานหนองหา  
1.8 หนวยงานธุรกิจในเขต อบต. 
  -  รานคาขายของชํา  62 แหง -  รานซอมรถ/ออกเชื่อม  8 แหง 
  -  ปมน้ํามันชนิดหวัจาย  2  แหง -  หองเชา บานเชา  3 แหง 
  -  ปมน้ํามันชนิดปมหลอด 16 แหง -  รานเสริมสวยตัดผม  5 แหง 
  -  โรงสีขาว/โรง   9 แหง -  โรงสีขาวโพด   7 แหง 
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 -  รานจําหนายเครื่องไฟฟา  2 แหง -  โรงกล่ันสุราพื้นบานเตาตม 7 แหง
 -  เสาสัญญาณโทรศัพท  2        แหง -  โรงผลิตน้ําดื่มเอกชน  1 แหง
 -  สหกรณชุมชน   1 แหง -   โรงผลิตน้ําดื่มหมูบาน  3 แหง 
 

1.9 การศึกษา 
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ร.ร. ขยายโอกาส)     2  แหง 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา    1 แหง 
   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     3  แหง 
   -  ที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบาน   2  แหง 
 

1.10 สถาบันและองคกรศาสนา 
   - วัด / สํานักสงฆ      5  แหง      
       

1.11 สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ    1  แหง 
   -  สถานพยาบาลเอกชน     1  แหง 
       -  ศูนย ศสมช.      8  แหง 
   -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ           100  เปอรเซ็นต 
1.12 มวลชน 
  -  ลูกเสือชาวบาน  2 รุน           80  คน 
  - ไทยอาสาปองกันชาต ิ  2 รุน           80  คน 
  - อปพร.    2 รุน         105  คน 
  - กูชีพกูภยั    1  รุน          15  คน 
 

1.13 การคมนาคม/ติดตอสื่อสาร 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1216 (นานอย – ทัพมาน)  

    ระยะทาง 20.000 กม. ผานหมูที่1  2 4 7 และ 8 
เปนถนนสายหลักของตําบล สภาพสามารถใชงานใน
การคมนาคมขนสงได  ถนนมีสภาพชํ ารุดและ
คอนขางแคบในชวงที่ตัดผานหมูบาน  

2. ร.พ.ช. สายบัวใหญ - สันทะ  

    ระยะทาง 6.000 กม. ผานหมูที่ 3 5 7  

   -   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข     1   แหง (สวนแยกของอําเภอ) 
   -   ตูโทรศัพทสาธารณะ      1   แหง (TOT) 
   -   ศูนยอินเตอรเน็ตตําบล      1  แหง 
   - จํานวนหมูบานที่ใชไฟฟา        8   หมู 
   - คิดเปนจํานวนครัวเรือนที่ใช                     100 เปอรเซ็นต 
  (ไมแยกรวมทีส่รางบานเรือนขึ้นใหมและในพื้นทีก่ารเกษตร) 
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1.14 แหลงน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาตใินตาํบล  
 

ชื่อลําน้ํา / แหลงน้ํา 
ไหลผานหมูบาน 

สภาพแหลงน้ํา 
นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 

1. หวยน้ําแหง 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 

และ 8 

ยาว 20 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป

เนื่องจากมีแหลงตนน้ํา แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

2. หวยน้ําหลม 7 1 ,2, 3, 5, 6 และ 
8 

ยาว 4 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดตลอดทั้งป  

แตในฤดูแลงน้ํามีปริมาณนอย 

3. หวยฮูด - 1, 2 และ 8 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
4. หวยคา 7 2 ,4 และ 6 ยาว 2 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดในฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
5. หวยจอย - 1 ,3 และ 8 ยาว  10 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดฤดูฝน  

แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
6. หวยน้ําจ้ํา - 1 และ 8 ยาว  1 กม. สามารถกักเก็บน้ําและสงน้ําไดในฤดูฝน 

 แตในฤดูแลงไมมีน้ํา 
7.  หวยปง - 6 มีน้ําตลอดป สามารถกักเก็บน้ําไวใชในการทําการเกษตร 

ขอมูลจากแผนแมบทชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

แหลงน้ําระบบน้ําอุปโภคบริโภคในหมูบาน 
หมูบาน ระบบประปาที่ใช 

หมูท่ี  1,3,4,5 ระบบประปาของการประปานครหลวง หอถังสูง 
หมูท่ี  2 ระบบประปาของกรมทรัพยกรน้ํา  หอถังสูง 
หมูท่ี  2 ระบบประปาธรรมชาติ บอริน  
หมูท่ี 4,5,6,8 ระบบประปาภูเขา 
หมูท่ี 7 ระบบประปาผิวดิน  /  ขนาดเล็ก 
หมูท่ี  4,5,6, ระบบเครื่องกรองน้ําดื่มบรรจุถังในหมูบาน (ของชุมชน) 
หมูท่ี  1 ระบบเครื่องกรองน้ําดื่มบรรจุถังในหมูบาน (ของผูประกอบการ) 
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แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 

 แหลงน้ําสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

ฝาย 
ความสู 

ความกวาง (เมตร) 
ท่ีต้ัง  (พิกัดดาวเทียม) 

Pointasia.com 
สภาพแหลงน้ํา 

1. ฝายไค (บานนาไค) 1.5 x 10 เมตร X670501     Y 2025777 

 

สามารถใชงานกักเก็บน้ําได 

2. ฝายบี้(บานตนมวง) 3 x 25 เมตร X679776     Y 2027034 

3. ฝายเบา(บานนาแหน) 1.5 x 15 เมตร X670638     Y 2026648 

4. ฝายแต(บานทัพมาน) 1.5 x 10 เมตร X664904     Y 2028671 

5. ฝายปูตุย 1.5 x 10 เมตร - 

6. ฝายราชดําริ(บานทัพมาน) 3 x 20 เมตร X666174     Y 2028363 

7. ฝายผาลาย(บานทัพมาน) 3 x 20 เมตร X667180     Y 2027678 

8. ฝายซาง(บานนาไค 1.5 x 15 เมตร X 669877    Y 2025587 

9. ฝายสามฮอย(บานตนมวง) 1.5 x 25 เมตร X668560     Y 2027406 

10.ฝายผีหอ 1x18  เมตร - 

11.ฝายลุงหวิน(บานทัพมาน) 1x16  เมตร X665570     Y 2028538 

12.ฝายแมสีทา(บานทัพมาน) 1.5x20 เมตร X664558     Y 2028667 

13.ฝายปูธิ(บานทัพมาน 1.5x24  เมตร X664902     Y 2028668 

13.ฝายหวยปง(บานตนมวง) 1.2x40  เมตร X 669376    Y 2027909 

สระน้ําสาธารณะ ขนาด พิกัด สภาพแหลงน้ํา 
1.สระหนองปวน/หมูที่ 1 10 ไร ลึก 3 เมตร X671767     Y 2027411 

สามารถใชงานกักเก็บ 

น้ําได แตฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอย 
ไมเพียงพอตอการเกษตรกรรม 
 

 

 

 

2.สระหนองจําปอ  หมูที่  1 1ไร  ลึก 2.50  เมตร X 672097    Y 2026866 

3.สระหนองผีหอ หมูที่  2 1 ไร ลึก  2  เมตร X 670656    Y 2028005 

4.สระหนองมวงคํา  หมู 2 1 ไร ลึก 1.5 เมตร - 

5.สระหวยน้ําจํา หมูที่ 3 2 ไร ลึก 3 เมตร X 671464    Y 2026805 

6.หนองหิน  หมูที่ 3 3ไร ลึก 1 เมตร X671195     Y 2026403 

7. สระหนองมะปู หมูที่ 5 12 ไร ลึกประมาณ  2.5 เมตร X 669870    Y 2026426 

8. สระหนองจ้ํา  หมูที่  6 1 ไร ลึก  2 เมตร X 669219    Y 2027633 

9.สระชางนอย หมูที่ 8 7 ไร ลึก  7 เมตร X 613513    Y 2028023 

10.สระหนองปูเขียว  หมูที่ 8 7ไร ลึก  3 เมตร X 672831    Y 2027985 

11.หนองจ้ํา  หมูที่ 8 1 ไร ลึก 3 เมตร  X 672831    Y 2027985 

12.สระหอประชุม หมูที่ 7 1 งาน ลึก 2 เมตร  X 671444    Y 2027679 

13.หนองหญาไทร หมูที่ 8 2 ไร ลึก 1 เมตร X 672728    Y 2028344 

2. ข อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเปนองคการบริหารขนาดกลาง 
โครงสรางการบริหารของ อบต.บัวใหญ ตามกรอบแผน อัตรากําลัง    จํานวนทั้งหมด    28   คน 

(1)  สํานักงานปลัด   พนักงานสวนตําบล   7 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   4  คน   
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1.1  งานบริหารทั่วไป   1.5   งานกิจการสภา 
1.2  งานแผนงานและงบประมาณ  1.6   งานสาธารณสุข 
1.3   งานกฎหมายและคด ี  1.7   งานสงเสริมการเกษตร 
1.4   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

(2) สวนการคลัง   พนักงานสวนตําบล    5  คน / พนักงานจางตามภารกิจ   1  คน  
2.1   งานการเงิน    2.4   งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสด ุ
2.2   งานการบัญชี   2.5   งานฝายตรวจสอบอนุมตัิฎีกาและ 
2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได           ควบคุมงบประมาณ 

 (3) สวนโยธา  พนักงานสวนตําบล   2 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   2  คน 
3.1  งานกอสรางออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.2  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3  งานผังเมือง 

(4)  สวนการศกึษา  ฯ พนักงานสวนตําบล   1 คน / พนักงานจางตามภารกิจ   6  คน 
5.1   งานบริหารการศึกษา 
5.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีจํานวน   16   คน  โดยม ี
    นายสวัสดิ ์ จันผง       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
    นายอนนัต ตุยนอย        รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
    นายประหยดั         ปนสอน  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
คณะผูบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
    นายอรุณ  พรมภิระ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
    นายมนัส  นองรัก   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
    นายสมชาย ศรีตะ   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
    นางสุรพงษ ปยศทิพย  เลขานุการนายกองคกาบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตารางรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  

ปงบประมาณ 
รายได 

ท่ีจัดเก็บเอง 
รายไดท่ีสวน 

ราชการจัดเก็บให 
เงินอุดหนุน รวม เงินสะสม 

2548 144,155.13 6,005,067.34 4,675,509 10,824,731.41 1,849,809.58 

2549 213,037.48 7,294,972.27 4,438,424 14,878,308.75 2,409,963.50 

2550 442,006.91 6,669,291.51 3,724,847.00 10,836,145.42 1,191,578.91 

2551 318,664.36 6,367,503.24 6,774,729.72 13,460,897.32 2,879,399.43 

2552 264,517.60 6,485,350.50 6,623,228.66 13,373,096.76 2,320,005.51 

2553 342,713.36 8,635,670.31 9,013,894 17,992,277.67 3,157,154.40 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
1.สรุปสถานการณการพัฒนา 

  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ในปที่ผานมานั้นองคการบริหารสวนตําบลมี
การพัฒนาทองถ่ินโดยใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2554 – 2556 เปนแนวทางการพฒันา  โดยทีไ่ดจัดทําแผน
รวมกันชุม และไดพฒันาตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงไวตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการพัฒนาไดมีการพัฒนาควบคูไปทุกๆดานยุทธศาสตรแนวทางการ
พัฒนาขององคกร มีการทํางานใกลชิดกับประชาชนเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนโดยได
ปฏิบตัิงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายรับรองไว  ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากโครงการปที่ผานมามีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ทุกๆ ดาน การจัดตั้งงบประมาณและการใชจายงบประมาณรายจายประจําป มีความสอดคลอง
และสมดุลกันมีระบบพื้นฐานขอมูลของตําบล       (เว็บไชตตาํบลบัวใหญ http://buayai.orgfree.com)        
(Email : buayai_nan@hotmail.com)  การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะพัฒนาใหครอบคุม
ทุก ๆ ดาน โดยใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากดัใหเกิดความคุมคา โดยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
พัฒนาองคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจการพฒันาของจังหวัดนาน โดยสรุปเปนดานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญดังนี ้

1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   4.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวม  
2.การพัฒนาดานเศรษฐกจิ   5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.การพัฒนาดานสาธารณสุข                     6.ดานวัฒนธรรม สังคม การศึกษา 
2 .การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 
 
 
 
 
 

ลําดับ โครงการ/รายละเอียด งบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

1 ปรับปรุงถนนสูพื้นที่การเกษตรสายหวยคา บานทัพมาน  กวาง  5 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร  

179,800  ขอบัญญัติงบประมาณ 

2 กอสรางถังเก็บน้ําฝนบานสันพะยอม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร สูง 

2.50 เมตร จํานวน  65 ถัง 

197,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

3 กอสรางฝายน้ําลนฝายสามหอย  ขนาดยาว  28 เมตร สูง  1.50 เมตร 

หนา  0.20 เมตร บานตนมวง 

214,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

4 ปรับพื้นที่ ณาปนสถาน  บานออย  กวาง 55 เมตร  ยาว 150 เมตร 50,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

5 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานออย บานทัพมาน  30,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

6 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4 เมตร  ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และ กว้าง  3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15  เมตร บ้านอ้อย 

395,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหมม่งคล  กว้าง 4  เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

142,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

สวนที่  3 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
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ลําดับ โครงการ/รายละเอียด งบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาแหน กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 81 เมตร หนา0.15 เมตร 

165,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทัพม่าน กว้าง  3 เมตร  
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร 

139,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาไค้กว้าง 4 เมตร  
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร  

153,900 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านต้นม่วง กว้าง 4 เมตร  
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

143,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันพยอม  หมู่ที่  7 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

143,500 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองห้า กว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. 
หนา  0.15 ม. 

183,700 เงินอุดหนุนทั่วไป 

(งบไทยเขมแข็ง) 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสม. 
บ้านอ้อย กว้าง  4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

197,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสม. 
บ้านนาแหน  กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

200,000 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสม. 
บ้านต้นม่วง กว้าง  4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนา 0.15  เมตร 

196,500 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

17 โครงการปรับเกลี่ยดินตะกอนข้างทาง ถนนลาดยาง 
ในหมู่บ้าน  กรณีอุกทกภัย ขดุเปลี่ยนทางน้ํา ถมดินหลังทอ่ ขุดร่อง
ระบายน้ํา วางท่อ ของบ้านทัพม่านและบ้านใหม่มงคล  

74,790 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

18 ค่าปรับถนน ลงหินคลุก ดินลกูรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 1-8    
กรณีเกิดเหตุอุทกภัย  

99,700 จ่ายขาด 
เงินสะสม 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อรางริน บ้านใหม่มงคล 28,200 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ลําดับ โครงการ/รายละเอียด งบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

1 โครงการอบรมการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี  56,250 ขอบัญญัติงบประมาณ 

2 โครงการอบรมสงเสริมการเลี้ยงปลาดุก เศรษฐกิจพอเพียง 75,500 ขอบัญญัติงบประมาณ 

3 โครงการอบรมสงเสริมการปลูกผักสวนครัว 28,860 ขอบัญญัติงบประมาณ 
 
 
 

 

โครงการ งบประมาณ 
ที่มาของ 

งบประมาณ 

1.สงเสริมอุดหนุนกิจกรรมดําเนินการศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  80,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

2.อุดหนุน กองทุทน สปสช.ตําบลบัวใหญ 43,200 ขอบัญญัติงบประมาณ 

3.จัดหาวัสดุวัดซีน น้ํายาพนหมอกควัน 14,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานสาธารณสุข 
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ขอ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่มาของงบประมาณ 

1 โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 8,500 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน  38,642 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

3 โครงการอุดหนุนศูนยจัดชื้อจัดจาง ระดับอําเภอ 10,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

4 จัดหาวัสดุ และซอมแซมทรัพยสินของ อบต. 659,701 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 
 

 

 

ขอ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่มาของงบประมาณ 

1 คาสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ผูสูงอายุ  2,886,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

2 คาสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  คนพิการ 156,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

3 คาสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ผูปวยเอดส 48,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

4 คาชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 21,500 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

5 โครงการบานเทิดไท 24,993 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

6 ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ กรณีเปนพันธุพืช ปุย ยาฆาแมลง 121,150 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

7 ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ กรณีเปนวัสดุการกอสราง 37,459 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

8 โครงการฝกอบรม อปพร.รุนที่  2 40,117 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

9 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอนานอย 10,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

10 โครงการจัดงานวันเด็ก 30,000 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

11 โครงการแขงขันกีฬา อบต. 99,811 ตามขอบัญญัติงบประมาณ 

 

ขอ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ที่มาของงบประมาณ 

1 โครงการเลี้ยงผีตนน้ํา 1,400 ขอบัญญัติงบประมาณ 

2 โครงการไหวสาพญาเมืองนอย 6,410 ขอบัญญัติงบประมาณ 

3 โครงการบวงสรวงพญาปวน 4,600 ขอบัญญัติงบประมาณ 

4 โครงการทานปากน้ําหลม 1,700 ขอบัญญัติงบประมาณ 

5 โครงการเลี้ยงผีหลวง 4,500 ขอบัญญัติงบประมาณ 

6 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 34,861 ขอบัญญัติงบประมาณ 

7 โครงการทานปากแต 1,200 ขอบัญญัติงบประมาณ 

8 โครงการแหเทียนเขาพรรษา 6,750 ขอบัญญัติงบประมาณ 

9 โครการอุดหนุนงานรัฐพิธี 5,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

10 โครงการอุดหนุนอําเภอนานอยงานกาชาดจังหวัดนาน 10,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

11 โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูรอน 3,000 ขอบัญญัติงบประมาณ 

12 โครงการแอวงานของดีลานนา 8,300 ขอบัญญัติงบประมาณ 

13 โครงการอุดหนุนจัดงานกาชาดจังหวัดนาน 35,000 จายขาดเงินสะสม 

ดานการบริหารฯ 

ดานมนุษยและสังคม 

ดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
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รูปแบบลักษณะเชิงคุณภาพ 
 3.1  การดําเนนิงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน ปรับปรุงถนนสูพื้นที่การเกษตร  
ลงถนนหินลูกรัง  ถนนหินคลุก  ซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 
ดําเนินการกอสรางถังเก็บน้ําฝนภายในครวัเรือนเพื่อใหมีน้ําอุปโภคบริโภคที่สะอาดกอสรางระบบบอน้ําริน
ธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําอุปโภคบริโภคแกไขปญหาภัยแลง สรางฝายน้ําลนเพื่อกักเก็บน้ําทําการเกษตร (ฝายสาม
หอย) ขดุลอกลําเหมือง ใหมนี้ําใชสําหรับทําการเกษตร กอสรางหองประชุมประจําหมูบาน ซอมแซมระบบ
ประปาซอมแซมศูนยพัฒนาฯ ดําเนนิการตดิตั้งซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะหมูบานไฟกิ่ง   
 

3.2  การดําเนนิงานดานเศรษฐกิจ 
   สงเสริมกลุมอาชีพกูยืมเงนิประกอบอาชีพในหมูบานในกองทุนเกษตรกรเพื่อลดรายจายเพิ่ม
รายไดใหแกครัวเรือน   ดําเนนิงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง  สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมอาชีพ   
สนับสนุนพันธุพืช กลาไม พันธุสัตว   อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการทางการเกษตรฝกอบรมการประกอบ
อาชีพการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี และสงเสริมการตัดผา และทําดอกไม เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา
เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว 
 

 3.3   การดําเนนิงานดานสาธารณสุข 
ประชาสัมพันธขาวสารของสวนราชการตาง ๆ     ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพใหราษฎรไดรับทราบ 

รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก ฯ    การตรวจสุขภาพประจําป ปองกนัโรคพิษสุนัข
บา     และจัดฝกอบรบอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  อุดหนุนงบประมาณ แกกลุมสาธารณสุขมูลฐาน สงเสริมกิจกรรม ของ
กองทุน  สปสช. 
 

3.4   การดําเนนิงานดานการบริหารจัดการ 
  พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานสวนตําบล  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
โดยเขารับการ ฝกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของสวนราชการหนวยงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู  คุณธรรม
และจริยธรรมอยางตอเนื่อง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  และอุปกรณตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ 
ปฏิบัติงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จัดประชุมประชาคมอบต.สัญจร  หมูบาน/ตําบล การจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาวัสดุครุภณัฑในสํานกังานและปรับปรงุ อบต.ใหนาอยูพรอมบริการประชาชน 
 

 3.5   การดําเนนิงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กิจกรรมปลูกปาตนน้ํา   ทําฝายชะลอน้ํา ปลูกตนไมในสถานที่สาธารณะ ปรับปรุงขุดหลุม
ทิ้งขยะ   กิจกรรมการบวชปา   การสงเสริมใหประชาชนปลูกพืชไมยืนตน ยางพารา  ตนสัก  และปลูกปา
ชุมชน การจัดทําฝายตนน้ําฝายชะลอน้ํา   
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   3.6   การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 
  จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด   สงเสริมกิจกรรมกีฬาภายในตําบล ชวยเหลือผูประสบ
สาธารณะภัย    จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน จัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ  
คนพิการ  ผูปวยเอดส   สนบัสนุน อปพร.เพื่อกิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย สนับสนุนงบประมาณใน
ดานมนุษยสังคม   ปองกันแกไขปญหายาเสพติด  จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนตางๆ   ทุนการศึกษา 
 

3.7  การดําเนินงานดานการศึกษา   ศาสนา  และ วัฒนธรรม  
  สนับสนุนอุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนในพื้นที่จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ใหกับโรงเรียนใน

พื้นที่ จัดงานประเพณีวัฒนธรรม  เชน  งานวันสงกรานต  งานวันผูสูงอายุ  งานวันเด็ก ประเพณีทองถ่ิน    งาน
ไหวสาพญาเมืองนอย  ทานปากน้ําหลม   งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อุดหนุนบวชเรียนภาคฤดูรอน อุดหนุน
หนวยงานราชการในกิจกรรมตางๆ  
วิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน  อุปสรรคและโอกาส 
จุดแข็ง  (Strengths) 
1.มีองคกรชุมชน และภาคประชาคมหมูบานที่เขมแข็ง 

2.การมีสภาองคการบริหารสวนตําบลเขมแข็งทํางานตามอํานาจหนาที่ คอยตรวจสอบดูแลการบริหารงาน  

   ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.พื้นที่ตําบลบัวใหญ เปนแหลงปาตนน้ํา  พืน้ที่มีความเหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือยางพารา ซึ่ง 

   จะเปนรายไดหลักของชุมชนและพฒันาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนตําบลบัวใหญใหมี 

   คุณภาพชีวติที่ดีข้ึน 

4.มีประเพณวีฒันธรรมพืน้บานที่ดีงาม และประชาชนในหมูบานมีความสงบสุข มีความออนโยนไมมีความ 

   ขัดแยงที่รุนแรง มีวถิีชีวิตที่เรียบงาย มคีวามเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
จุดออน (Weakness) 
1.การทาํการเกษตรของเกษตรกร มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรยาฆาหญาและปุยเคมีและตนทนุการ 

   ทําการเกษตรที่สูง มีผลตอดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

2.ในหมูบานชมุชนมีปญหาการกลับมาของยาเสพติด คือ ยาบา แพรระบาดในชุมชนหมูบานทกุหมูบาน 

3.มีความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ มีการตัดไมทําลายปา มกีารเผาปาเพื่อทําการเกษตร ปลูกขาวโพดและ 

   ยางพาราที่เพิ่มข้ึนทุกป 

4.ปญหาหนี้สินของประชาชนในหมูบานการดําเนนิชวีิตที่มีความดิ้นรนทาํมาหากนิเปนหลกั และการเอา 

   แบบอยาง การบริโภคนิยมมากขึน้ 

5.ปญหาเรื่องสุขภาพอนามยัของคนในชมุชน โรคภัยไขเจ็บ เชน โรคไขเลือดออก   

6.พื้นที่ตําบลบัวใหญ สวนใหญเปนภูเขา  มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติไดตลอด เชนพายุฤดรูอน น้าํ 

   ทวม ภัยหนาว ภัยแลง ซึง่ตองใชงบประมาณในการชวยเหลือปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจํา 

   ทุกป โดยเฉพาะการซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร  บานเรือนราษฎร และพืชผลการเกษตร 

7.การคมนาคมเปนปญหาและอุปสรรคหลักของหมูบานชุมชนตําบลบัวใหญ ตําบลสันทะ เนื่องจากถนน 

   ที่ถายโอนใหอบต.บัวใหญ ชํารุดเสียหาย แตงบประมาณที่ซอมแซมดูแลมีไมเพียงพอ 
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โอกาสในการพัฒนา  (opportunities) 
1.พื้นที่ตําบลบัวใหญ มีพื้นที่กวางใหญ ทีม่ีความเหมาะสมตอการขยายตัวตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ 

   ขาวโพดและยางพารา ซ่ึงราคาเฉพาะพชือาหารและพชืพลังงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น เปนแรงจูงใจใหภาค      
    เกษตรของตําบลบัวใหญขยายการผลิตพืชเหลานี้มากขึ้น 

2.มีวัฒนธรรมประเพณี ของหมูบานชุมชนมีความเปนเอกลักษณ ของชุมชน มีความสามัคคี มีความรวมมือ 

   กันพัฒนาชมุชน ซ่ึงสามารถเปนชุมชนตนแบบในการพัฒนาหลายๆ ดานเชนดานเศรษฐกจิพอเพียง ดาน  
   สาธารณสุข  
 

อุปสรรคหรอืภาวะภยัคุกคาม  (Threats) 
1.วัฒนธรรมบริโภคนิยมไหลเขามาตามกระแสโลกาภิวัตน ทําใหเกิดคานิยมที่ไมพึงประสงคในกลุมเด็กและ

เยาวชนและพฤติกรรมบริโภคนิยม 

2.นโยบายของรัฐในการแกไขปญหาที่ดินทํากินขาดความชัดเจนและตอเนื่อง  จึงทําใหปญหาที่ดินทํากิน

ของประชาชนยังประสบปญหาอยูไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  นอกจากนี้ยังมีพบปญหาการแบงแนวเขต

ที่ดินของตําบล 

3.ปญหาความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และ

เกิดขึ้นซ้ําซาก โดยเฉพาะปญหาไฟปา ปญหาภัยแลง ปญหาอุทกภัย ปญหาวาตภัย ปญหาภัยหนาว   

4.งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอและเหมาะสมตอการ

แกไขปญหาแตละปไมเพียงพอในการขับเคลื่อนและแกไขปญหาของพี่นองประชาชนตําบลบัวใหญ ทําให

การแกไขปญหาขาดความตอเนื่องและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองคกรได 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
       “โครงสรางพื้นฐานดี  วิถีชีวิตพอเพียง  มีเงินออม  ใสใจวัฒนธรรมและการศึกษา รวมสรางสุขภาวะ 
และสิ่งแวดลอม” 
 
3 

4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพฒันา  
1.พัฒนาระบบคมนาคมในพืน้ที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญใหครอบคลุม ทั่วถึง 
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่วถึง  
ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเศรษฐกิจ แนวทางการพฒันา 
1.พัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาคณุภาพชวีิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสาธารณสุข แนวทางการพฒันา 
1.สงเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชน ปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการบรหิารจัดการ การมีสวนรวม  แนวทางการพฒันา 
1.การบริหารจดัการที่ดี และการมีสวนรวม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม แนวทางการพฒันา 
1.สนับสนุนฟนฟูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน          
ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานวัฒนธรรม สงัคม การศึกษา 
1.ฟนฟู สงเสริม วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสงเสริมการทองเที่ยว 
2.ปองกันแกไขปญหาสังคม ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
3.สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียนรูพัฒนาคน 
 

4.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 
    วิสัยทัศนการพัฒนา  * นานอยถิ่นสงบงาม  วัฒนธรรมรุงเรือง  เปนเมืองทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรท่ี  1 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรท่ี  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  5 ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
  

สวนที่   4 
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4.4 วิสัยทัศน และยุทธศาสตร  ของจงัหวัดนาน 
วิสัยทัศน(vision) “เมืองสงบสุข  ธรรมชาติสมบูรณ  คุณภาพชวีิตดี  วิถีประชาพอเพียง” 
 พันธกิจ (mission) 
 1.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนเมืองอุทยานแหงชาติ  เมอืงแหงชุมชน 
ตนน้ํา ที่คงความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหรองรับความเจริญทางดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนอยาง
สมดุล 
 3.สรางสังคมใหมีความสงบสุข มีคุณธรรมมั่นคงทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดน 
 4.สงเสริมใหประชาชนมีคณุภาพชวีิต การศึกษาและสุขภาพอนามยัทีด่ี  มีความเปนอยูที่ดีขึ้นยิ่งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 5.พัฒนาการบริการภาครัฐใหประชาชนเขาถึงอยางมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใตการบริหาร
จัดการที่ด ี
ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนาน 
 ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการการมีสวนรวมให
เกิดความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่  2 ยกระดับคณุภาพชีวติของคนเมืองนานตามวิถีพอเพียง และเสริมสรางอัตลักษณ
วัฒนธรรมนานใหมีความเขมแข็ง 
 ยุทธศาสตรที่  3 เสริมสรางความสงบสุขปลอดภัยและสรางความสมานฉันท 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนใหเพียงพอและได
มาตรฐานตรงตามความตองการของประชาชนและสามารถแขงขันได 
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
 ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสให
รองรับการพัฒนา 
 

4.5 นโยบายของผูบริหาร 
                 นโยบายการบริหารงานของนายกองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ ตามวิสัยทัศนของนายก 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญตอการทํางานคือ “คดิกวาง มองไกล โปรงใส มุงมั่นพฒันา คูคุณธรรม” 
พรอมดําเนินการตางๆ โดยการประสานงาน การทํางานแบบมีสวนรวม ทั้งในภาคของ หมูบาน ชุมชน 
โรงเรียน ผูนํา องคกรชุมชน กลุมตางๆในหมูบานโดยการบูรณาการการทํางานรวมกัน พรอมทัง้ดาํเนินงาน
ใหสอดคลองกับ  วิสัยทัศนของตําบลบัวใหญ ซ่ึง คณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตัวแทนประชาคม ของ
ตําบลบัวใหญไดรวมกนัระดมความคิด วิเคราะหวิสัยทัศน ขึ้นมาคือ “โครงสรางพื้นฐานดี  วิถีชีวิตพอเพียง  
มีเงินออม  ใสใจวัฒนธรรมและการศึกษา รวมสรางสุขภาวะและสิ่งแวดลอม” และจะยดึมั่นในการ  ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข จะมุงมั่นพฒันาทองถ่ินดวยการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
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ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชวีติของประชาชนสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานพฒันาเศรษฐกิจและชุมชน บริหารงานและพัฒนาใหครอบคลุมตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญตามพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537ถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ที่ไดแถลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญดังนี้  

1. นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน 
1.1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
1.2 พัฒนาระบบประปาหมูบานและประปาภูเขาเพื่ออุปโภค บริโภค 
1.3 ขยายเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่มีอยูแลว 
1.4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการสรางทางรถมอเตอรไซตเขาสูพื้นที่การเกษตร 
1.5 กอสรางและปรับปรุงซอมแซมแกไขถนนคอนกรีต,ถนนเพื่อการเกษตร,สะพานไม,สะพานคอนกรีตให 
      ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดอยางสะดวก  ปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคญัของการแกไขปญหาไว 
     ในแผนปฏบิัติการตามความตองการของประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
      พรอมกับประสานงานขอความรวมมือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
1.6 กอสรางทอระบายน้ํา,รางระบายน้ําภายในตําบล 
1.7 ปรับปรุงซอมแซม ฌา ปนสถานภายในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
1.8 ขุดลอกลําคลองและดาดลําเหมืองในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
2.1 สงเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งของกลุมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมคีุณภาพและ 
      มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาศูนยจําหนายผลิตภันฑในชุมชน 
2.3 สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชมุชน 
2.4 สรางรายได ลดรายจาย ขยายโอกาสใหประชาชนมคีุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น                                                    
2.5 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางฯและการจัดกิจกรรมตางฯของกลุมภายในตําบล  
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมประเพณ ี
2.7 จัดการศึกษาดูงาน รวมกับหนวยงานตางฯ จัดกิจกรรมความรูใหกลุมอาชีพตางฯเพื่อเสริมทักษะในการ 
      ทํางานใหเขมแข็ง 
2.8 สํารวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย ขึ้นทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของเพื่อจัดหางานให 
      ตรงความตองการของผูวางงานตอไป 
2.9 เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ินตามแนวพระราชดําริ 
3. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

3.1 สงเสริมใหมีที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
3.2 จัดกิจกรรมการแขงขันกฬีาประจําตําบลและนันทนาการดานกฬีา 
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3.3  สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก,เยาวชน,ผูสูงอายุโดยจดัหาอุปกรณกฬีาตามความตองการของผูเลน 
       และสภาพพื้นที ่
3.4  ฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 
3.5  สงเสริมใหมีการศึกษาคนควาดานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.6  พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมกีารจัดการที่ด ี
3.7  สงเสริมสนับสนุนเดก็นกัเรียนยากจนดอยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศึกษา 
3.8  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหไดมาตรฐาน 
3.9  สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนไดเรียนรู  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.10 สนับสนุนการจัดตั้งศนูยวัฒนธรรมชุมชนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานทกุหมูบาน 
3.11 รวมกับประชาชนผูนําหมูบานจดังานประเพณีตางฯหรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 
3.12 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพื้นที่ตําบลบวัใหญ โดยเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
4. นโยบายดานการเมอืงและการบริหารจัดการ 
4.1 สงเสริมใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
      เปนประมขุ 
4.2 สงเสริมใหประชาชนผูเปนเจาของประเทศมีสวนรวมในการรวมคดิ  รวมวางแผน  รวมตัดสินใจ  รวม 
     แกไขปญหา 
4.3 สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดรับการศึกษาอบรมเพื่อใหมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
     ในการปฏบิัติราชการ 
4.4 สนับสนุนใหมีการจดัทําแผนแมบทชุมชนที่มีคุณภาพและผานเกณฑรับรองมาตรฐานแผนแมบทชมุชน 
4.5 สงเสริมสนับสนุนสภาองคกรชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 
4.6 เตรียมพรอมรองรับภารกิจการถายโอนตาม พรบ. การกระจายอํานาจฯ ป 2542 
4.7 ปรับปรุงระบบบริการประชาชนเพื่อใหประชาชนมคีวามพึงพอใจสูงสุด 
4.8 สงเสริมใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับภาษีของทองถ่ินใหมีประสิทธภิาพมีความเหมาะสม 
      เสมอภาค และเปนธรรม 
5. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคน 
5.1 เสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินใหกับประชาชน 
5.2 สงเสริมสนับสนุนการจดัสวัสดิการของชุมชน 
5.3 สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนมีความมั่นคงในดานอาหารที่อยูอาศัยที่ดินทํากินและคณุภาพชีวิตที่ด ี
5.4 สงเสริมสนับสนุน อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 
5.5 สงเสริมสนับสนุนเพื่อพฒันากิจกรรมของกลุมสตรี,กลุมเด็กเยาวชน,กลุมผูสูงอายุ,ผูพิการและกลุมอื่นฯ 
5.6 สนับสนนุการสงเคราะหผูประสบปญหาทางสังคม 
5.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจการสภาองคกรชุมชน 
5.8 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันกํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน 
5.9 จัดตั้งงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย,วาตภยั,อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอ่ืนฯ 
5.10 สํารวจผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและจัดทําบญัชี เพื่อจัดหางบประมาณในการชวยเหลือตอไป 
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6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและการทองเที่ยว 
6.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลใหเปนที่รูจกัของคนในตําบลและนอกตาํบล 
6.3 รณรงคการเลือกกําจัดขยะและการบรหิารการจัดเกบ็ การทิ้ง โดยรวมกับประชาคมหมูบานและ 
     สาธารณสุขประจําตําบลและจัดใหมีทีท่ิ้งขยะใหถูกที่ถูกวิธี 
6.4 บํารุงรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง 
6.5 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมูบาน 
6.6 สนับสนนุการปลูกตนไมทุกหมูบานเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชน 
7. นโยบายดานสาธารณสุข 
7.1 รวมมือกับสาธารณสุขประจําตําบล อสม. แตละหมูบานจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก 
      ระดับและสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําปทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
7.2 เฝาระวังและแกไขปญหาพรอมปองกันโรคติดตอตางฯตามประกาศของทางราชการอยางสม่ําเสมอ  
     รวดเร็วและตอเนื่อง 
7.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข 
7.4 สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพตดิทกุรูปแบบ 
7.5 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ อสม. อยางทั่วถึง 
7.6 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาดานสาธารณสุขใหคนในชุมชนมีสุขภาพที่ด ี
8. เร่ืองอ่ืนฯ 
8.1 จัดกิจรรมตางฯ และโครงการตางฯ ที่อาจจัดทําขึ้นตามความประสงคของประชาคมโดยมุงเนนยดึผลที่     
     ไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 
8.2 จัดทําโครงการตางฯ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล 
8.3 จัดกิจกรรมตางฯเพื่อบูรณาการกับหนวยงานอื่นฯ 
8.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเนนการใหบริการความรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
8.5 ปรับปรุงภูมิทัศน สถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบวัใหญใหรมร่ืน สะอาด สวยงาม  
การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่กลาวมา ไดวางอยูบนพื้นฐานความเปนจริงทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม 
การเมือง การศึกษา และสถานการณปจจบุัน เพื่อใหดําเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบายที่กําหนด 
และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
                   นโยบายในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะ
ดําเนินไปไดกต็องไดรับความรวมมือจากประชาชนในตําบลและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลบัว
ใหญ ขาราชการลูกจาง องคกร และผูนําชมุชนทุกชุมชน จะดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความ
ถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต และความสามัคคีของทุกคนเปนทีต่ั้ง



 

สวนที่  5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพฒันาสามป พ.ศ.2555-2557 

องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  /มีจํานวน  6  ยุทธศาสตร  9 แนวทางการพฒันา 
 

ยุทธศาสตร 
ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 รวม  3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญให 
                     ครอบคลุมทัว่ถึง 

 
15 

 
10,849,000 

 
16 

 
9,841,000 

 

 
16 

 
9,841,000 

 
47 

 
30,531,000 

แนวทางที่  2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง 11 24,150,000 12 3,080,000 12 2,780,000 35 30,010,000 
รวม 26 34,999,000 28 12,921,000 28 12,621,000 82 60,541,000 

2)ยุทธศาสตรดานการพฒันาเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  1 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  
                     ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
3 

 
1,990,000 

 
4 

 
2,190,000 

 
3 

 
1,990,000 

 
10 

 
6,170,000 

รวม 3 1,990,000 4 2,190,000 3 1,990,000 10 6,170,000 

3)ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 สงเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชน ปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆพัฒนา 
                    ศักยภาพงานสาธารณสุข 

 
4 

 
220,000 

 
7 

 
370,000 

 
7 

 
370,000 

 
18 

 
960,000 

รวม 4 220,000 7 370,000 7 370,000 18 960,000 

4)ดานบริหารจดัการ 
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
11 

 
1,391,000 

 
13 

 
1,456,000 

 
12 

 
1,259,000 

 
36 

 
4,109,000 

รวม 11 1,391,000 13 1,459,000 12 1,259,000 36 4,109,000 
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สวนที่  5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพฒันาสามป พ.ศ.2555-2557 

องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  /มีจํานวน  6  ยุทธศาสตร  9 แนวทางการพฒันา 
 

ยุทธศาสตร 
ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 รวม  3 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 
3 

 
3,084,000 

 
6 

 
3,154,000 

 
6 

 
3,154,000 

 
15 

 
9,392,000 

รวม 3 3,084,000 6 3,154,000 6 3,154,000 15 9,392,000 

6)ดานวัฒนธรรม  สังคม และการศึกษา         

แนวทางที่ 1 ฟนฟู สงเสริม วฒันธรรมประเพณีทองถิ่น 9 159,000 9 159,000 9 159,000 27 447,000 
แนวทางที่ 2 ปองกันแกไขปญหาสังคม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 4,590,000 11 4,590,000 11 4,590,000 33 13,770,000 
แนวทางที่ 3 สงเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียนรู กีฬา 12 1,680,000 12 1,680,000 12 1,680,000 36 5,040,000 

รวม 32 6,429,000 32 6,429,000 32 6,429,000 96 19,287,000 

รวมทั้งหมด 79 48,113,000 90 26,523,000 88 25,823,000 257 100,459,000 
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางพัฒนาที่  1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานออย  บริเวณทางเบี่ยงบานนายสงา ตุยนอย 
(ทางเบี่ยง)กวาง 3-4 เมตร ยาว  300 ม. หนา 
0.15 ม.และถนนเสนทางที่เหลือ   

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานใหมมงคล บริเวณบานเลขที่  12 บานนาย
สยาม ถาทิพย กวาง 4 ม. ยาว  300 ม. หนา 
0.15  ม. และถนนเสนทางในหมูบานที่เหลือ  
จํานวน   3  เสนทาง 

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานนาแหน กวาง  4 เมตร  ยาว  300  ม. 
หนา  0.15 ม. จํานวน  2 เสนทาง 

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบาน 
และเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานทัพมานบริเวณทางขึ้นไปประปาหอถังสูง
และบานหมอนชาง กวาง  4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 เมตร จํานวน  2 เสนทาง 

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานนาไค  กวาง  4  ม.ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. 
จํานวน   2   เสนทาง 

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบานและ
ทางไปโรงเรียนบานนาไค 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานตนมวง กวาง  4  เมตร  ยาว  800 เมตร 
หนา  0.15 เมตร จํานวน  2 เสนทาง 

1,358,000 - - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานสันพยอม ทางไปคายลูกเสือและไปบาน
นาแหน กวาง  4 ม.ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม. 

667,000 667,000 667,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางพัฒนาที่  1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมไมไผภายในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

บานหนองหา กวาง  4 เมตร ยาว  400 เมตร หนา  
0.15 เมตร ภายในหมูบานหนองหา จํานวน  3 
เสนทาง 

889,000 889,000 889,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

9 ปรับปรุงกอสรางถนนสูพื้นที่
การเกษตรในพื้นที่ตําบลบัวใหญ
และเชื่อมระหวางตําบล  
ต.บัวใหญ –ต.สันทะ สายไป
บานหวยจอย สายบานหวยสม 
ต.บัวใหญ –ต.น้ําตก สายเฉลิม
พระเกียรติ 
ต.บัวใหญ – ต.นานอย สายปน
สําเมา สายบานนาอุดม 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

 กวาง  4 – 6 เมตร  ยาว  25 กิโลเมตร ตามแบบ 
อบต.บัวใหญ ถนนทุกเสนทางในพื้นที่เปาหมาย 
หมูที่ 1 ถนนสายหวยตาดดิน หวยปูขวาง หวยจํา
กาง  หวยปางหมู  ฯลฯ 
หมูที่  2 ถนนสายหวยคา หวยบง หวยวังหลวง 
หวยทาปูหนอ หวยโปรง ฯลฯ 
หมูที่  3 หวยจอยเหนือ สายปนสําเมา หวยเรียบ 
หวยน้ําจํา  หวยสันปนกี้ หวยชาง ฯลฯ 
หมู 4 หวยหินเหล็กไฟ หวยแต หวยจําฮิน หวย
หมี หวยผา  หวยแงขวา ฯลฯ 
หมู 5 หวยจําตอง/โปงหลวง/หวยเตี่ยง/หวยผึ้งฯลฯ 
หมู 6 หวยปง/หวยจําฮอม หวยมา หวยหินขาว 
หมูที่ 7 หวยบง หวยจอย,ฮองฮาง หวยสันปนกี้ 
หมูที่  8 ทาปูหนอ หวยชาง หวยน้ําจํา หวยปู
เหม็น หวยโปรง หวยสองหอง หวยผึ้ง ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร การขนสง
ผลผลิตการเกษตร 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

สวนโยธา 
อบจ.นาน 

ภาคีที่เกี่ยวของ 
 

10 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน
ลูกรังลงหินคลุกหินลูกรังถนน
เชื่อมหมูบาน และในหมูบาน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
แกไขปญหาถนนเสียหาย 

ถนนในหมูบาน หมูที่  1 – 8 และถนนลูกรัง
เชื่อมหมูบาน  ภายในหมูบานทุกหมูบาน หมูที่ 
(1,2)/(2,6)/(5,6)/(1,8)/(1,7) 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

สวนโยธา 
อบจ.นาน 

ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางพัฒนาที่  1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

11 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
การกอสรางเพื่อ ปรับปรุงซอม
วัสดุครุภัณฑทรัพยสินของ อบต. 

เพื่อรักษาทรัยพสินของ
อบต.ใหใชการไดดีเสมอ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสรางที่เปนทรัพยสิน
ของอบต.บัวใหญ  

600,000 600,000 600,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

12 โครงการสรางรองระบายน้ํา  
วางทอระบายน้ํา ตะแกรง ฝาปด
รองระบายน้ํา  ขุดทอวางทอ
ระบายน้ํา ตามถนนภายใน
หมูบาน และถนนลาดยางสาย
หลักของหมูบาน  ขุดดินตะกอน 
ออกจากรองถนน ซอมแซมไหล
ทาง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย และ
ปองกันน้ําทวมขัง มี
สภาพแวดลอมที่ดี 

บานออย บริเวณบานนายธวัช  กองสอน 
บานนาแหน บริเวณถนนในหมูบานและถนน
สายหลัก และวางทอระบายน้ําบริเวณบาน 
นายมา อุดยะเขื่อน 
บานตนมวง บริเวณถนนสายหลัก และสายรอง 
บานทัพมานบริเวณถนนสายหลักในหมูบาน 
บานหนองหา บริเวณถนนในหมูบานและถนน
สายหลักในหมูบาน 
และหมูที่  2,5,7  ตามแบบอบต.บัวใหญ 

600,000 600,000 600,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และไมมีน้ํา
ทวมขังในหมูบาน 

สวนโยธา 
 
 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางสายหลัก ของ อบต.
และของ อบจ.  

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนลาดยางสาย นาราบ – ทัพมาน สายทางนน.
4006 และจากบริเวณทางแยกทางบานสันพยอม 
ถึงบาน นาไค  จํานวน  2 เสนทาง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีความสะดวกใน
การสัญจรปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน 

สวนโยธา 
อบจ. 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

14 โครงการกอสรางราวปองกันภัย 
วางหลักปองกันภัย ขยายไหล
ทาง ติดปายจราจรปายบอกทาง 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ถนนลาดยางสายหลัก และถนนในบริเวณ
หมูบาน ทางแยก ทางโคง ตางๆ  ในตําบลบัว
ใหญ  

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางพัฒนาที่  1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

15 กอสรางทางใหม ขุดตัดทางใหม 
ทางเบี่ยงของถนนลาดยาง และ
ถนนในหมูบาน ขยายผิวถนน   

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
และเพื่อถนนสําหรับรถ
สูบน้ําของ อบต.บัวใหญ 

บานตนมวงทางลงไปทาน้ําบริเวณสะพานขาม
น้ําแหง จํานวน  1 เสนทาง / ทางเบี่ยงบานหนอง
หา  ถึงตําบลสันทะ จํานวน 1 เสนทาง  / บานทัพ
มานบริเวณบานที่สรางใหมฝงขามลําน้ําแหง/
ถนนลาดยางในหมูบาน  

- 200,000 200,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

16 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
สะพานไม สะพานคอนกรีต วาง
ทอน้ํา บล็อกคอนเวิดส /ขามลํา
หวยขามลําน้ําแหงสูพื้นที่
การเกษตร และสูบานเรือน
ประชาชน 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

หมู1 หวยตาดดนิหวยฮูด หวยน้ําจํา หวยชางหวย
หวยจอย ฯลฯ 
หมู 2 หวยคา หวยปง หวยสวก ฯลฯ 
หมู 3 หวยจอย หวยตีดอยยาว ฯลฯ 
หมู 4 หวยหินเหล็กไฟ หวยคา หวยแต  
         ขามลําน้ําแหง เขาลม หวยผา  ฯลฯ 
หมู 5 ทอลอดเหลี่ยมหวยน้ําจาํ หวยผึ้ง หวยมะคํา   
          ฯลฯ 
หมูที่ 6 หวยจําฮอม หวยมาฯลฯ  
หมูที่  7 – 8  หวยชาง ลําหวยจาํฮอมในพื้นที่ ฯลฯ 

600,000 600,000 600,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

17 โครงการสนับสนุนเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับน้ํามันแกหนวยงานที่มา
ดําเนินการกอสรางซอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร และ
ถนนลาดยางในพื้นที่ ต.บัวใหญ 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
และประหยัดงบประมาณ
ในการกอสราง 

สนับสนุนเปนคาน้ํามัน แกหนวยงานที่มา
ซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร และถนนลาดยาง 

- 150,000 150,000 ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร แลประหยัด
งบประมาณของ
อบต.บัวใหญ 

สวนโยธา  
สํานักงานปลัด 

อบจ. 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 กอสรางระบบประปาภูเขา ระดับ
หมูบาน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา 

บานออย      จํานวน  1 เสนทาง 
บานสันพยอม  จํานวน 1 เสนทาง  
บานใหมมงคล  จํานวน 1 เสนทาง 

1,000,000 - - มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

สวนโยธา 

ภาคีที่
เกี่ยวของ 

2 ปรับปรุงตอเติมซอมแซมระบบ
ประปาภูเขา,ประปาหมูบาน 
เปลี่ยนทอประปาที่แตกชํารุด 
เปลี่ยนขนาดทอประปา ขยายเขต
ประปาภูเขา ทําถังพักน้ําประปา 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา 

หมูที่ 1 – 8    
อบต.บัวใหญ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
ถังพักน้ําประหมูผาลาย,หวยผา บานทัพมาน 

200,000 200,000 200,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

สวนโยธา 
ภาคีที่

เกี่ยวของ 

3 ขุดลอกบอน้ําดิบปรับปรุงบอน้ํา
ดิบที่ใชผลิตประปาหมูบาน 
ระบบหอถังสูง 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ แกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา 

บานออย หมูที่  1 บริเวณบอน้ําดิบทาน้ําวัด 
จํานวน  1 แหง  ตามแบบอบต.บัวใหญ 

150,000 - - มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

4 โครงการสรางผนังกั้นน้ํา ราง
ระบายน้ํารอบคันสระน้ําดิบที่ใช
ผลิตระบบประปาหมูบาน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอและสะอาด 

บานนาแหน (ผนังหวยน้ําจํา) 
บานนาไค (ผนงัหวยมะปู)  
จํานวน  2  แหง 

- 400,000 - มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
และเพียงพอ 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

5 โครงการสรางหินยาแนว หินใน
กลองลวด หินทิ้ง  

เพื่อปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปองกันตลิ่งพัง 

บานออย บานใหมมงคล บานทัพมาน 200,000 200,000 200,000 ปองกันอุทกภัย
ตลิ่งพัง) 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

6 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําฝนใน
ครัวเรือน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอและสะอาด 

บานออย ,บานใหมมงคล ,บานนาแหน,บาน
ทัพมาน,บานตนมวง,บานนาไค,บานหนองหา 
จํานวน  100 ถงั 

- 350,000 350,000 มีน้ําอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอและ
สะอาด 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

7 กอสรางฝายน้ําลน ฝายสงน้ํา 
ฝายชะลอน้ํา  ฝายกักเก็บน้ํา  ฝาย
ทดน้ํา  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ และสําหรับทํา
การเกษตร  แกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา 

หมู 4 ฝายหวยคา ,ฝายหวยแต ,ฝายน้ําแหง  
หมู 6 ฝายตนมวง   
หมู 7 ฝานน้ําลน น้ําแหง 

1,000,000 - - มีน้ําอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

สวนโยธา 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

8 ปรับปรุงกอสรางบอน้ําตื้น/บอ
น้ําบาดาล /ทําระบบกรองน้ําดื่ม 
ในหมูบานชุมชน 

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา 

หมูที่  1 – 8  - 100,000 100,000 มีน้ําอุปโภคบริโภค
ที่เพียงพอ 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

9 สรางทอระบบสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟาสาธารณะของ
หมูบานและรถของ อบต.  

เพื่อแกไขปญหาภัยแลงมีน้ํา
อุปโภคบริโภค และปองกัน
อัคคีภัย 

หมูที่ 2 ,หมูที่  6 จํานวน 2  แหง - - 100,000 มีน้ําอุปโภคบริโภค
แกไขปญหาภัยแลง 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

10 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ
หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ 

เพื่อการประชาสัมพันธและ
ติดตอสื่อสารที่ดี 

หมูที่  1 -8  จํานวน  8 แหง - 100,000 100,000 ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารที่
ชัดเจนทั่วถึง 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

11 โครงการขยายเขตไฟฟาลงหมอ
แปลง สูบานเรือนไฟฟาสูที่
สาธารณะของหมูบาน สูอาคาร 
ณา ปนสถาน  สูสวนไรนาของ
เกษตรกร สนามกีฬาลานกีฬา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชน 

หมูที่  1 – 8 ตําบลบัวใหญ 
ที่สาธารณะประจําหมูบาน ณา ปนสถาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สวน  ไร  นา  ของเกษตรกร 

100,000 - - ประชาชนไดรับ
ความสะดวกพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

12 โครงการกอสรางลานกีฬาสนาม
กีฬาหมูบาน ตําบล 
สวนสาธารณะฯลฯ 

ใหประชาชนมีที่ออกกําลัง
กาย  

หมูที่  1- 8 ตําบลบัวใหญ 
อบต.บัวใหญ 

- 200,000 200,000 ประชาชนมีที่ออก
กําลังกายและที่
ประกอบกิจกรรมฯ 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

13 โครงการขุดลอกลําหวย ลําน้ํา
แหง ขุดสระน้ํา ขุดลอกลําเหมือง 
ขุดลอกหนาฝาย ขุดลอกหนอง
น้ํา  สระน้ําประจําหมูบาน  สราง
อางเก็บน้ํา  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา และมีน้ําสําหรับ
ทําการเกษตร แกปญหาน้ํา
ทวม 

หมูที่ 1 -8 ตําบลบัวใหญ 
หมู 2 หวยปง อางเก็บน้ําหวยสวก หวยบง ฝายบี้ 
หมู 3 หนองหิน  หวยน้ําจํา ฯลฯ 
หมู 4 อางเก็บน้ําแหง ลําเหมืองราชดําริ ฝาลายฯลฯ 
หมู 5 หวยมะปู ฝายสามหอย ฯลฯ 
หมู 6 ขุดลอกลําเหมืองปากกาย ถึงทุงเตอ ถึงลําหวย
มา เกามวง ขุดลอกหนาฝายราชดําริ อางหวยปง ฯลฯ 
หมู 7 อางหวยน้ําจาํ ตอนบน/ตอนลาง สระน้ํา
หอประชุมประจําหมูบาน ฯลฯ 
หมู 8 หวยชางนอย หวยตนมวง หนองปูเขียวหนอง
หญาไทร รองมวง ฯลฯ 

600,000 600,000 600,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
แกไขปญหาภัย
แลง และมีน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

 

14 โครงการกอสรางดาดลําเหมือง 
ทํารางรินสงน้ํา ทอสงน้ํา เพื่อ
การเกษตร  ผนังปากเหมือง 
เทผนังปากลําเหมือง  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอแกไขปญหาขาด
แคลนน้ํา และมีน้ําสําหรับ
ทําการเกษตร แกปญหาน้ํา
ทวม 

หมูที่ 1-8 ตําบลบัวใหญ 
หมู 1 ลําเหมืองหนองปวน ฯลฯ 
หมู 2 ลําเหมืองบี้ นาทุงใหม ฯลฯ 
หมู 3 ลําเหมืองไค รางรินทุงหวา ฯลฯ 
หมู 4 ลําเหมืองผาลาย /นาทุงบน/ราชดําริ ฯลฯ 
หมู 5 ลําเหมืองไค ลําเหมืองซางลูกใต ฯลฯ 
หมู6 เหมืองราชดําริ ลําเหมืองหวยมา รางรินหวยแต 
ลําเหมืองเบา ฯลฯ 
 

400,000 400,000 400,000 มีน้ําอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ
แกไขปญหาภัย
แลง และมีน้ํา
สําหรับทํา
การเกษตร 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

15 โครงการกอสรางอาคาร 
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
ของหมูบาน หองประชุม อาคาร
ประกอบพิธี ณา ปนสถาน 
กอสราง อาคารศูนยการเรียนรูฯ 
กอสรางปรับปรุงอาคารศูนย
เยาวชน สํานักงาน อบต.บัวใหญ 
อาคารที่จอดรถ อาคารกีฬา 

เพื่อมีอาคารประกอบ
กิจกรรม ประกอบพิธี
ตางๆ มีการอํานวยความ
สะดวกประชาชน 

อาคาร ณาปนสถาน หมูที่  1,2,3,4,5,6, 
อาคารหองประชุม หมูที่ 4,7,8 
อาคารศูนยการเรียนรู หมูที่  1-8 ,และของอบต.
บัวใหญ 
อาคารสาํนักงาน  หองน้ํา อบต. หมูบาน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ 
 
 

- 300,000 300,000 มีอาคารที่ใช
ประกอบกิจกรรม
ประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

16 - โครงการกอสรางปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก,ปรับภูมิทัศน 
- โครงการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อมีอาคารเรียนอาคาร
สอนที่ดี และสงเสริม
การศึกษา 

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก หมูที่  1,3,4 
กอสรางรวมศูนย(หมูที่  2 อบต.บัวใหญ) 

500,000 30,000 30,000 มีอาคารเรียนอาคาร
สอนที่ดี สงเสริม
การศึกษา 

สวนโยธา และ
สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

17 กอสรางปรับปรุงอาคารเรือน
เพาะชํา  แปลงสาธิตการเกษตร 
สําหรับทําการเกษตร ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อมีอาคารประกอบ
กิจกรรม การเรียนรูตางๆ 

อบต.บัวใหญ และหมูที่ 1 -8  ตําบลบัวใหญ 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ศูนยการเรียนรูชุมชนหมูที่  1 - 8 

   

- 200,000 200,000 มีอาคารเรียนอาคาร
สอนที่ดี สงเสริม
อาชีพการเกษตร 

สํานักงานปลัด
สวนโยธา 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

18 สรางอางเก็บน้ํา เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภค 
และทําการเกษตร 

หมูที่ 4  ลําน้ําแหง / หวยแต บานทัพมาน 15,000,000 - - แกไขปญหาภัยแลง 
มีน้ําทําการเกษตร 

สวนโยธา 
ชลประทาน 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

19 โครงการวางทอเมนประปาภูเขา
ขนาดใหญ ทอพีวิชี /ทอเหล็ก/
ทอพลาสติก  

เพื่อมีน้ําอุปโภคบริโภค 
แกไขปญหาภัยแลง 

จากตนน้ําประปา หมูที่ 4 บานทัพมาน ถึงจุด
ปลอยน้ําบานทัพมาน ทอขนาด 5 - 12 นิ้ว  ตาม
แบบแปลน อบต.บัวใหญ 

5,000,000 - - มีน้ําอุปอบริโภค 
แกไขปญหาภัยแลง 
 

สวนโยธา 
ชลประทาน 

ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่  2  ดานเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  1 พัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 สนับสนุนทุนการประกอบอาชีพ 
/อุดหนุนเงินทุนกูยืมประกอบ
อาชีพ ของกลุมอาชีพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการมีงานทํา 

กลุมอาชีพในตําบลบัวใหญ / กลุมเกษตรกร/
กลุมเศรษฐกิจชุมชน/ กลุมมิยาซาวา ฯลฯ 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 กลุมอาชีพ ฯ มีเงิน 
ทุนประกอบอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

2 โครงการฝกอบรมการประกอบ
อาชีพ การอบรมการประกอบ
อาชีพเชิงปฏิบัติการการประกอบ
อาชีพตาง อาทิโครงการ 

- โครงการเพาะพันธุพืช
ขยายพันธุพืช แปลง
สาธิตยางพารา กลาสัก 
กลาไมตางๆจัดตั้ง
กองทุนเมล็ดพันธุโดย
สนับสนุนพันธุพืชแก
เกษตรกร  

- โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง
ปลา เลี้ยงกบ ไก โดย
สนับสนุนวัสดอุุปกรณ
และพันธุสัตว 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
กลุมอาชีพตางๆ สงเสริม
การมีงานทํา เพิ่มรายได
ประชาชนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  

ไดแกกลุมเกษตรกร กลุมเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
บัวใหญ,กลุมของแมบานกลุมองคกรสตรีแตละ
หมูบาน,  กลุมผูปลูกยาง, กลุมมิยาซาวา  กลุม
ตางเพาะเห็ด กลุมทอผา  คณะกรรมการศูนย
ถายทอด กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตาง ศูนย
เรียนรูชุมชน โรงเรียนนวัตกรรมชุมชน ฯลฯ  

500,000 500,000 500,000 กลุมอาชีพ ฯ มี
ความรูความสามรถ
ในการประกอบ
อาชีพ มีรายไดที่
เพิ่มขึ้น สามารถ
เลี้ยงครอบครัวและ
นําความรูไป
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได 

สํานักงานปลัด 
สวนโยธา 
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  1 พัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

2 - โครงการกลุมแมบาน
ประกอบอาชีพเย็บผา
ทอผาและทําดอกไม
จากเศษวัสดุเหลือใช 

- โครงการทําเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตร
ชีวภาพ การกําจัดแมลง
ศัตรูพืชโดยใช
สารชีวภาพ การทําปุย
หมักปุยชีวภาพ การ
บํารุงดิน 

- โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงานของกลุม
อาชีพกลุมเกษตรกร  
กลุมตาง ๆ 

- โครงการแปรรูปและ
ถนอมอาหาร 

- โครงการสงเสริมการ
กรีดยางอยางถูกวิธี 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
กลุมอาชีพตางๆ สงเสริม
การมีงานทํา เพิ่มรายได
ประชาชน ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
   

กลุมอาชีพในตําบลบัวใหญ / กลุมเกษตรกร/
กลุมเศรษฐกิจชุมชน/ กลุมมิยาซาวา /กลุม
องคกรสตรี/คณะกรรมการศูนยถายทอด กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมตางๆ ศูนยเรียนรูชุมชน 
โรงเรียนนวกรรมชุมชน ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 กลุมอาชีพ ฯ มีเงิน 
ทุนประกอบอาชีพ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 
สวนโยธา 
ศูนยถายทอด 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 
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แนวทางที่  1 พัฒนาสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

3 
 

โครงการจัดตั้งตลาดกลาง จัดหา
เครื่องชั่งน้ําหนัก  กลางของ
ตําบล 

เพื่อเกิดความเที่ยงตรงและ
ยุติธรรมแกเกษตรกร 

จํานวน  1 แหง - 200,000 - เกษตรไดราคา
ผลผลิตการเกษตร
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 

4 
 

จัดหาวัสดุครุภัณฑใหแกศูนย
ถายทอดฯ คาตอบแทนเบี้ย
ประชุมแกคณะกรรมการศูนยฯ 

สงเสริมการเรียนรูและมี
ขอมูลขาวสารการเกษตร
สงเสริมการเกษตร 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะกรรมการศูนย 

50,000 50,000 50,000 มีศูนยขอมูล
การเกษตรที่ดี
บริการประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 
 
ยุทธศาสตรที่  3  ดานสาธารณสุข 
แนวทางที่  3.1 สงเสริมพัฒนาสุขภาพาของประชาชนปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 
 

โครงการดําเนินกิจกรรมอุดหนุน
งานสาธารณสขุมูลฐานหมูบาน 

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานหมูบาน 

หมูที่  1 – 8 จํานวน  8 หมูบาน 80,000 80,000 80,000 มีการดําเนินงาน
สาธารณสุขที่ด ี

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
และงานของ สปสช. 

จํานวน  1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 กองทุนมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคไขเลือดออก 
พนหมอกควันสารกําจัดลูกน้ําฯ 

เพื่อปองกันการเกิดโรค
ไขเลือดออก 

หมูที่  1-8    
จํานวน 5 ครั้งตอป 

40,000 40,000 40,000 ไมมีโรค
ไขเลือดออกใน
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานสาธารณสุข 
แนวทางที่  3.1 สงเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

4 
 

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนัขบา โรคฉี่หนู ไขหวัดนก
ฯลฯการฉีดวัดซีนปองกันโรคใน
สัตวการทําหมันสุนัขและแมว 

ปองกันโรค ที่สัตวเปน
พาหะ และใหประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี

หมูที่ 1 – 8 50,000 50,000 50,000 ไมมีโรคติดตอและ
โรคระบาดในสัตว 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการบานนาอยู ชุมชนนาอยู เพื่อหมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

หมูที่  1 – 8 
จํานวน  6  เดือน  

- 50,000 50,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการตรวจคัดกรองโรค 
ตรวจสุขภาพประชาชน 

เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ด ี หมูที่ 1 -8  
ทุกๆ 2 เดือน 

- 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  

สํานักงานปลัด 

7 โครงการสงเสริมโภชนาการให
เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี  

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่ดี 
แข็งแรง สมวัย 

หมูที่ 1 – 8  
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยเรียนรูชุมชน  

- 50,000 50,000 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
สมวัย  

สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรที่  4  ดานการบริหารจัดการ 
แนวทางที่  4.1 พัฒนาสงเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีสวนรวม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะผูบริหาร ส.อบต. ผูนํา
ชุมชน พนักงาน พนักงานจาง   
ทั้งในและนอกสถานที ่

พัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
(อุดหนุนปกครองอําเภอนานอย) 

คณะผูบริหาร /ส.อบต.พนังงาน / 
พนักงานจางผูนําชุมชน ฯลฯ 
คณะกรรมการหมูบาน กลุมสตรี 
คณะกรรมการประปา ฯลฯ 

200,000 200,000 - บุคลากรมีความรูมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.บัวใหญ 
ภาคีทีเกี่ยวของ 
ทรัพยากรน้ํา 
ชลประทาน 

2 โครงการ อบต.สัญจร จัดทําแผน 
อบต.แผนชุมชนรวมกับ
ประชาคมหมูบานหรือองคกรชุมชน 

เพื่อใหการจัดทําแผนมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารที่ดี 

หมูที่ 1 – 8    
12 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 มีการจัดทําแผนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

3 โครงการสงเสริมการเรียนตอ
ของบุคลากร ทุนการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ 
นํามาปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร/ส.อบต./พนักงาน/
พนักงานจาง/นักเรียน/นักศึกษา 
ผูดอยโอกาส,เพชรในถิ่น ฯลฯ 

210,000 210,000 210,000 บุคลากรมีความรูเพิ่ม
นํามาปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใช
สํานักงาน อาท ิรถจักรยานยนต
พัดลม เครื่องพนหมอกควัน 
อะไหลรถฯ วัสดุการศึกษา ฯลฯ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
และสําหรับไวบริการประชาชน 

อบต.บัวใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ศูนยเรียนรูชุมชน ติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตตําบล 

300,000 300,000 300,000 มีการปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับใหการบริการ
ประชาชน 

อบต.บัวใหญ 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

5 การสํารวจจัดเก็บขอมูลตางๆ 
เชน จปฐ.ขอมูลการเกษตร , 
ขอมูลประชากร ขอมูล GIS ฯลฯ 

เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง
สําหรับไวบริการประชาชน 
นํามาประกอบการบริหารจัดการ 

พื้นที่ ตําบลบัวใหญ  
หมูที่  1 – 8 
 

300,000 300,000 300,000 มีการปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับใหการบริการ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง 

6 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา
ทํางานชวงปดภาคเรียน 

ชวยเหลือนักเรียน สงเสริมการ
เรียนรู   

เด็กนักเรียน เยาวชน ตําบลบัว
ใหญ 

20,000 20,000 20,000 นักเรียนนักศึกษามี
ประสบการณ 

สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตรที่  4  ดานการบริหารจัดการ 
แนวทางที่  4.1 พัฒนาสงเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีสวนรวม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

7 โครงการตอบแทนผูทํา
ประโยชนแก อบต.คาตรวจงาน 
คาตอบแทนประโยชนอื่นๆ 
เงินเดือนคาตอบแทนจางเหมา 
บริการอื่นๆ จางเหมาแรงงาน 

เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
และเปนขวัญกําลังใจ
ผูปฏิบัติงาน   

คณะกรรมการตรวจงานจาง 
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 
พนักงานฯ จางชางเขียนแบบ  
ประมาณราคางานกอสราง อบต. 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 ผูปฏิบัติงานมีขวัญ
กําลังใจ  มีการ
บริหารจัดการที่ดี 

อบต.บัวใหญ 

8 อุดหนุนอบต.นานอย ตาม
โครงการศูนยจัดชื้อจัดจาง  

เพื่อใหมีศูนยจัดชื้อจัดจางที่ดี 
เพื่อการบริหารจัดการที่ดี 

อบต.นานอย  
1 ครั้งตอป 

18,000 18,000 18,000 มีศูนยจัดชื้อจัดจางที่
ดี การบริหารจัดการ 

สํานักงานปลัด 

9 โครงการเลือกตั้งซอมของ  
 อบต.บัวใหญ 

เพื่อการบริหารจัดการ ที่ด ี หมูที่ 1 -8 ตําบลบัวใหญ - 50,000 50,000 มีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 

10 โครงการจายคาตอบแทนแก
สถาบันผูทําการวิจัยผลการ
ดําเนินงานของอบต.บัวใหญ 

นําขอมูลที่ไดมาบริหารจดัการ
พัฒนาองคกร 
 

1 ครั้งตอป  18,000 18,000 18,000 มีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการอําเภอยิ้ม อําเภอ
เคลื่อนที่รวมกับอบต.บัวใหญ 

เพื่อการบริหารจัดการ ที่ด ี 1 ครั้งตอป  
อุดหนุนปกครองอําเภอนานอย 

- 18,000 18,000 มีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

เพื่อการบริหารจัดการ ที่ด ี หมูที่ 1 – 8 ตําบลบัวใหญ 10,000 10,000 10,000 เพิ่มรายไดของอบต. 
มีขอมูลนาเชื่อถือ 

สวนการคลัง 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

13 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อการบริหารจัดการ ที่ด ี หมูที่ 1 – 8 ตําบลบัวใหญ 85,000 85,000 85,000 เพิ่มรายไดของอบต. 
มีขอมูลนาเชื่อถือ 

สวนการคลัง 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่  5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่  5.1  สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 ขุดบอขยะหมูบาน  ปรับปรุงบอ
ขยะ ถมบอขยะ  สรางเตาเผาขยะ 

เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ
ปองกันโรค แหลงเพาะพันธุ 

หมูที่ 1 – 8 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนในพื้นที่ อบต.บัวใหญ 

60,000 60,000 60,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สวนโยธา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

2 โครงการฟนฟูลําน้ําแหงดวย
สองมือเรา 

อนุรักษสภาพแวดลอม ปาตนน้ํา 
ลําน้ําแหง   

หมูที่  1 – 8  
ปาชุมชนแตละหมูบาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
จังหวัดนาน 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

3 ทําแนวปองกันไฟปา   
ปองกันการเผาปา หมอกควัน 

อนุรักษปาไม รักษา
สภาพแวดลอมใหมีสภาพที่ดี 

หมูที่  1 – 8 ปาชุมชนแตละ
หมูบาน 

- 10,000 10,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
สวนโยธา 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

4 โครงการทําฝายตนน้ํา ฝายชะลอ
น้ํา  check dam 

อนุรักษปาไม แกปญหาภัยแลง 
สภาพแวดลอมใหมีสภาพที่ดี 
ปองกันอุทกภัย 

หมูที่  1 – 8  ปาชุมชนแตละ
หมูบาน 

24,000 24,000 24,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
สวนโยธา 

ภาคีที่เกี่ยวของ 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  ที่
สาธารณะ   ปาชุมชน ปาตนน้ํา 
น้ําตก  หนองปวน คุมปาย ที่พัก
นักทองเที่ยว 

เพื่ออนุรักษธรรมชาติ และ
สงเสริมพัฒนาเปนแหลง 

หมูที่ 1 – 8  
ปาชุมชน ที่สาธารณะหมูบาน 

 น้ําแหง  ลําหวย หนองน้ําตางๆ 

- 50,000 50,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 
มีสถานที่ทองเที่ยว 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

6 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน หมูบาน ชุมชน   

เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ
ปองกันโรค แหลงเพาะพันธุเพิ่ม
รายไดของชุมชนหมูบาน 

หมูที่ 1 – 8 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนในพื้นที่ 
อบต.บัวใหญ 

- 10,000 10,000 หมูบานชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา 
แนวทางที่  6.1  ฟนฟูสงเสริม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 จัดกิจกรรมการสงเสริม ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี วันสําคัญ
ทางศาสนา วันสําคัญตางๆ งาน
กิจกรรมของหมูบาน อําเภอ 
การสวดมนตหมู สวดมนต
สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ   งานรัฐพิธี 

อนุรักษสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  ศาสนา  
ขนบธรรมเนียมตางๆ  
 

งานไหวสาพญาเมืองนอย /งาน
ทานปากน้ําหลม/งานรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุสงกรานตปใหม/วัน
ผูสูงอายุ/ลอยกระทง/งานบวงสรวง
ตางๆ งานประเพณีพื้นบาน เลี้ยงผี
ตนน้ํา เจาพอพรานโตน ทานปาก
แต  พระธาตุหนองปวน ฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 มีการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีงามสืบไว 
ของประชาชนตําบล
บัวใหญ สงเสริม
พระพุทธศาสนา 
 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

 

2 โครงการพระราชดําริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชกุมารี อุดหนุน
วัดนาราบ อ.นานอย 

เพื่อสนองงานโครงการใน
พระราชดําริ 

โรงเรียนวัดนาราบ 
(อุดหนุนวัดนาราบ) 

20,000 20,000 20,000 สงเสริมการเรียนการ
สอนและศาสนา 

สวนการศึกษา 

3 โครงการรัฐพิธี อุดหนุนปกครอง
อําเภอนานอย 

เพื่อจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันสําคัญ
ตางๆ  

ปกครองอําเภอนานอย 5,000 5,000 5,000 รักษาประเพณี
วัฒนธรรมไว 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการติดตามการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อุดหนุนปกครองฯ 

เพื่อจัดตั้งศูนยเรียนรูตําบล ใน
การจัดชื้อวัสดุอุปกรณใหศูนยฯ 

1 ครั้งตอป  
อุดหนุนปกครองอําเภอนานอย 

5,000 5,000 5,000 มีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ
สงเสริมศาสนา 

อุดหนุนปกครองอําเภอนานอย  
วัฒนธรรมอําเภอนานอย 

3,000 3,000 3,000 มีการบริหารจัดการ
ที่ดี 

สวนการศึกษา 

6 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ
เครื่องดนตรี พื้นบานและสากล 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

กลุม เด็ก/เยาวชน/ประชาชน/
โรงเรียน/กลุมดนตรีพื้นบาน 

10,000 10,000 10,000 สงเสริมดนตรี
วัฒนธรรม 

สํานักงานปลัด 
สวนการศึกษา 
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แนวทางที่  6.1  ฟนฟูสงเสริม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

7 โครงการสืบสานประเพณีมนัสการ
พระธาตุพลูแช (แปดเปง) 
อุดหนุนอบต.นานอย ป 2555 

เพื่อสงเสริมประเพณีนมัสการ
พระธาตุพลูแช 

1 ครั้ง/ป 
อุดหนุนอบต.นานอย 

3,000 3,000 3,000 มีการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีงามสืบไว 

สวนการศึกษา 
 

8 โครงการจัดงานประเพณีหกเปง
นมัสการพระธาตุแชแหง ป 2555 
งานแอวนานกับงานกาชาดนาน 

เพื่อสงเสริมประเพณีนมัสการ
พระธาตุแชแหง 

1 ครั้ง/ป 
อุดหนุนปกครองอําเภอนานอย 

3,000 3,000 3,000 มีการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีงามสืบไว 

สวนการศึกษา 

9 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาตําบลบัวใหญ/โครงการ
ปกปองสถาบัน 

เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
และพัฒนาจิตใจ 
/ปกปองสถาบัน สงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 

ประชาชนหมูที่ 1 – 8 ผูบริหาร  
ส.อบต. พนักงาน พนักงานจาง 
และสนับสนุนงานกาชาดนาน  

30,000 30,000 30,000 สงเสริมศาสนา 
คุณธรรมจริยธรรม /
สังคมเขมแข็ง  

อบต.บัวใหญ 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

แนวทางที่  6.2 ปองกันและแกไขปญหาสังคมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ผูสูงอายุตําบลบัวใหญ  
อายุ  60 ปขึ้นไป  

3,150,000 3,150,000 3,150,000 ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูพิการตําบลบัวใหญ 
 

850,000 850,000 850,000 คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติด
เชื้อเอดส 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ
เอดส 

ผูติดเชื้อเอดสตําบลบัวใหญ 
 

100,000 100,000 100,000 ผูติดเชื้อเอดสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี ฯลฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูประสบ
ปญหาสังคม 

ผูประสบปญหาสังคมตําบลบัว
ใหญ / ผูดอยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สํานักงานปลัด 
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แนวทางที่  6.2 ปองกันและแกไขปญหาสังคมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

5 โครงการชวยเหลือผูประสบ
ปญหาที่อยูอาศัย(บานเทิดไท) 

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผูไรที่อยูอาศัย ผูประสบปญหา  
อยางนอยหมูบานละ 1 ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ภัยหนาว อัคคีภัย วาต
ภัย อุทกภัย ภัยตางๆ ฯลฯ 

ปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนผูประสบภัย ในพื้นที่ 

หมูที่  1 – 8 ตําบลบัวใหญ 
ผูประสบภัย/ อาทิชวยเหลือเปนวัสดุ 
/ครุภัณฑ/ เครื่องนุงหม เมล็ดพันธุ
พืช ปุย  เงิน ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 ผูประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือ 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

7 โครงการบรรเทาทุกขและความ
เดือดรอนของประชาชนอําเภอ
นานอย / งานแอวนานกับงาน
กาชาดนาน 

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ 
และสงเสริมกิจกรรมตางๆ 
 

ประชาชนอําเภอนานอย /ประชาชน
ตําบลบัวใหญ(อุดหนุนกิ่งกาชาด
อําเภอนานอย/ ปกครองอําเภอนา
นอย/จังหวัดนาน)  

5,000 5,000 5,000 บรรเทาความเดือด 
รอนผูประสบภัย 
ประชาชนมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักงานปลัด 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
อําเภอ จงัหวัด 
ตําบลบัวใหญ 

8 โครงการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด(อุดหนุนปกครอง
อําเภอนานอย) 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

ประชาชนอําเภอนานอย ,ประชาชน
ตําบลบัวใหญ 

5,000 5,000 5,000 ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  

ปองกันและแกไขปญหา เชนทํา  
X-Ray  เขาคาย ฯลฯ 

ประชาชนตําบลบัวใหญ 
เด็ก  เยาวชน  สภาเด็กเยาวชน 

30,000 3,0000 30,000 ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

10 โครงการฝกอบรมทบทวน  
อปพร. OTOS  มิสเตอรเตือนภัย 

สงเสริมความรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

อปพร. OTOS  มิสเตอรเตือนภัย 
อยางนอย ปละ  1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการตั้งดานบริการ 
ประชาชน ในและนอกชวง
เทศกาลตางๆ ดานตรวจหมูบาน 

เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุและ
บริการนักทองเที่ยว ปองกัน
ปญหายาเสพติด  

วันเทศกาล สําคัญทางประเพณีตางๆ 
ตั้งเวรยาม ตั้งดานประจําเดือน/สาย
ตรวจ /ตั้งจุดตรวจ หมูที่ 1 -8  

30,000 30,000 30,000 ปองกันและลด
อุบัติเหตุ 

สํานักงานปลัด 
อปพร. 

otos 
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แนวทางที่  6.3 สงเสริมการศึกษา นันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

1 โครงการอาหารกลางวันของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เพื่อใหเด็กและนักเรียนมีอาหาร
บริโภค เจริญเติบโตสมวัย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียนในโรงเรียนในตําบล 

650,000 650,000 650,000 เด็ก/เด็กนักเรียน
เจริญเติบโตสมวัย 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

2 โครงการอาหารเสริมนม
โรงเรียน 

เพื่อใหเด็กและนักเรียนมีนม
บริโภค เจริญเติบโตสมวัย 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียนในโรงเรียนในตําบล 

650,000 650,000 650,000 เด็ก/เด็กนักเรียน
เจริญเติบโตสมวัย 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

3 โครงการจัดงานวันเด็กประจําป 
โครงการจัดงานศูนยสามวัย 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเรียนรู ความสามัคคีในชุมชน 

เด็กในตําบลบัวใหญ  
1 ครั้งตอป 

100,000 100,000 100,000 เด็กมีความรูและกลา
แสดงออก 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

4 โครงการจัดงานกีฬาประจําป
,กีฬาเด็กและเยาวชน/สนับสนุน
และจัดสงนักกีฬาทั้งในและนอก
สถานที่ (กีฬา,กรีฑา)  

สงเสริมออกกําลังกาย  
สรางความสามัคคีในชุมชน 
ปองกันยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชนตําบลบัว
ใหญ หมูที่  1 – 8  

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง สงเสริม
ความสัมพันธใน
ชุมชน 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

5 ประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยฯและปฐมนิเทศ
ผูปกครอง 

เพื่อบริหารจัดการที่ดี  
พัฒนาศูนยฯใหมีประสิทธิภาพ 

ผูปกครองเด็กฯ หมูที่ 1 – 8 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อบต.บัวใหญ 

10,000 10,000 10,000 มีการพัฒนาศูนยฯ 
มีประสิทธิภาพฯ 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

6 โครงการเขาคายทางวิชาการ 
ตางๆเชนคายลูกเสือ คายพุทธ
บุตร การจัดนิทรรศการตางๆ ฯลฯ 

เพื่อใหเด็ก เยาวชนมีประชาชนมี
ประสบการณสงเสริมการเรียนรู 
ปองกันภัยสังคม ตางๆ  

เด็กและเยาวชนตําบลบัวใหญ 
หมูที่ 1 – 8  ประชาชนทั่วไปและ 
อุดหนุนอําเภอปกครองนานอย 

20,000 20,000 20,000 เด็กมีความรูและกลา
แสดงออก 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

7 จัดกิจกรรมงานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในหมูบานชุมชน 

สรางความเขมแข็งใหครอบครัว
และชุมชน  

หมูที่ 1 – 8 ตําบลบัวใหญ 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว ชุมชนมี
ความเขมแข็ง 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

8 โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบัวใหญสวัสดิการ
ชุมชน 

สรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครัวและชุมชน 

หมูที่ 1 – 8 ตําบลบัวใหญ 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว ชุมชนมี
ความเขมแข็ง 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 
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แนวทางที่  6.3 สงเสริมการศึกษา นันทนาการ 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณและที่มา(บาท) ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2555 2556 2557 

9 โครงการศึกษาอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตามแหลงเรียนรูทาง
วิชาการทั้งในและนอก
สถานศึกษาชุมชน (ทัศนศึกษา) 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน มี
ความรูและประสบการณ
โดยตรง  

เด็ก ,เยาวชน ,สภาเด็กและ
เยาวชน ,เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กประชาชนทั่วไป ศูนยเรียนรู
ชุมชน  หมูบาน   โรงเรียน 

20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมายมี
ความรูและ
ประสบการณที่ดี 

สวนการศึกษา 
สํานักงานปลัด 

10 โครงการสงเสริมกิจกรรม สภา
องคกรชุมชน สภาเด็กและ
เยาวชน กลุมมวลชน สภา
วัฒนธรรมผูนําฝายปกครอง 
 

สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน กลุมมวลชนตางๆ  
สภาวัฒนธรรมตําบล  ปองกัน
ภัยตางๆเชนยาเสพติด ตั้งทอง
กอนวัย ใหชุมชนเขมแข็งนาอยู 

เด็ก  เยาวชน  สภาเด็กและ
เยาวชนประชาชนตําบลบัวใหญ  
ผูนําฝายปกครอง สภาองคกร
ชุมชน กลุมองคกรสตรี 

20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีความสามัคคี
เขมแข็ง  

สวนการศึกษา 
สํานักงานปลัด 

11 โครงการจัดกิจกรรมตางๆใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิเชน 

- งานวันแม,วันเด็กวัน
เขาพรรษา 

- เยี่ยมบานเด็ก 
- พี่ชวยนองชวงปดเทอม 
- ตรวจสุขภาพเด็ก 
- โครงการยิ้มสวย 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมแกเด็ก 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหาร
จัดการที่ดี 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  3 ศูนย 
เด็กและเยาวชนตําบลบัวใหญ 

50,000 50,000 50,000 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
สมวัย  

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 

12 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ทองถิ่นสัมพันธอําเภอนานอย
ประจําปพ.ศ.2555 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธใหแก
บุคคลากรในองคกรและ
ประชาชน สงเสริมการกีฬา 

ประชาชนและอปท.ในอําเภอนา
นอยจํานวน 8 แหง  
(อุดหนุนเทศบาลนานอย) 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการออก
กําลังกาย สรางความ
สามัคคีใน อ.นานอย 

สวนการศึกษา 
ภาคีที่เกี่ยวของ 



 
 

 

การนําแผนพัฒนาสามป ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การนําแผนไปปฏิบัติ 
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่
กําหนดไวในแผนพัฒนา การปฏิบัติงานตามแผน 

1.การเตรียมโครงการ  เปนการกําหนดระยะเวลาขอบเขตแผนการดําเนินงาน การเตรียมขั้นพื้นฐานตางๆ  ให
พรอม การกําหนดวงเงินคาใชจายในแตละหมวด 

2.การเสนอขออนุมัติงบประมาณ  เมื่อแผนไดรับการอนุมัติแลวก็จะถูกนําเสนอของบประมาณ  ซ่ึงผูมีอํานาจ
อนุมัติแลวควรเริ่มดําเนินการอยางรอบคอบ 

3.การปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติแลวควรดําเนินการในทันที่ตามขั้นตอนตางๆ  ที่
กําหนดไว  เชนการสํารวจ การเปดประมูล การทําสัญญา การจัดชื้อวัสดุอุปกรณ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาแลวที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงใหสภา
ทองถ่ินคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา สามสิบวัน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ป อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาในปตอๆไป  และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมใน
ทองถ่ิน องคประกอบ ประกอบดวย  

1.องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ  28 ใหผูบริหารทองถ่ิน แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชวยในการติดตามและการ
ประเมินผลไดตามความเหมาะสม 

2.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผน เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการโดยกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม  ทั้งนี้  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

บทที่   6 

 

      44 



 
 

 วิธีการติดตามผลการดําเนินการแบงออกเปน 3 ลักษณะ 
1)รายงานผล  เปนรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน  การใชจายเงิน  และปญหาอุปสรรค

ของการดําเนินการ  ซ่ึงหนวยปฏิบัติงานจะเปนผูรายงาน 
2)การตรวจรับและติดตาม เปนการติดตามผลการดําเนินงานเปนครั้งคราว  เพื่อดูความกาวหนา 

ปญหา และอุปสรรค ในระหวางและภายหลังการดําเนินงานแลวนําผลการตรวจมาเสนอแนะเรงรัด กํากับ 
การดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 

3)การรายงานสรุปผลประจําป  เปนการนําผลการตรวจสอบและติดตามในแตละครั้งมาวิเคราะห
จัดทํารายงานผลการประเมินโดยสรุป 

วัตถุประสงคการประเมิน 
1)เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ  ซ่ึงสงผลตอเปาหมายของ

แผนแตละดาน 
2)เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงโครงการอื่นที่กําลังดําเนินการอยู หรือโคงการใหมให

เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน  คณะกรรมการฯ กําหนดหวงเวลาใน
การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ทั้งนี้ควรกําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 คร้ัง  และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อยางนอยปละ 1 คร้ัง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อที่ผูบริหารทองถ่ินจะนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
 ชวงเวลาการประเมิน แบงได 3 ระยะ  คือ 
 1.การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ  เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุดไป
ดําเนินการอาจเปนการศึกษา ถึงความเปนไปไดของแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และแนวทางเลือกตางๆ  การ
ประเมินคาของผลงานการลงทุน  ประโยชนที่ไดรับการประเมินผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 2.การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน เปนการประเมินผลในชวงหนึ่งระหวางดําเนินโครงการ
ตามความเหมาะสม ในลักษณะนี้จะชวยใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย หากมีความลาชาจะมีสาเหตุมาจากอะไร สมควรแกไขอยางไร 
 3.การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เปนการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลว เพื่อหาขอสรุป
การดําเนินงานตามโครงการไดผลประการใดคุมกับผลการลงทุนหรือไม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางไร และเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม 
การรายงานผล 
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 ผูติดตามและประเมินผลจะตองทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลใหผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาทราบ ประโยชนของการประเมินผลสรุปไดดังนี้ 
 1.เพื่อขจัดขอผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา และคาใชจายกอนที่จะมีการ
ดําเนินโครงการการทําใหการวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกัน 

 2.ในระหวางมีการปฏิบัติงาน  ถาเกิดขอผิดพลาดไมสอดคลองกนัระหวางแผนการปฏิบัติจะสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติใหสอดคลองกัน โดยไมตองเสียเวลาไปเริ่มตนกันใหม 
 3.เมื่อประเมินผลหลังจากทําโครงการยังไดทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงานผลกระทบและ
ขอบกพรองของโครงการเพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไข 
 4.เพื่อประโยชนในการวางแผนในโครงการตอเนื่องและในลักษณะเดียวกัน 
 5.ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ  28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 3.ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม  ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง
ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คําสั่ง   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ที่  320/2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
------------------------- 

  อางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหกําหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนัน้เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ขอ  28  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย 

 1.นายสวัสดิ ์ จันผง  ประธานสภา อบต.บัวใหญ เปนประธานกรรมการ 

 2.นายบุญเจยีม พุฒพวกด ี สมาชิกสภา อบต.บัวใหญ เปนกรรมการ 

3.นายสวน อินจา  สมาชิกสภา  อบต.บัวใหญ เปนกรรมการ 

 4.นายบุญทัน ลอมน้ํา  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  เปนกรรมการ 

 5.นายเม็ด สีนะ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  เปนกรรมการ 

 6.หัวหนาสถานีอนามัยตําบลบัวใหญ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ 

 7.ทองถ่ินอําเภอนานอย  ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของ เปนกรรมการ 

 8.นายเลื่อน ธรรมใจอุด ผูทรงคุณวุฒ ิ   เปนกรรมการ 

9.นายเผดจ็ มามาตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ   เปนกรรมการ 
 10.หัวหนาสวนโยธา อบต.บัวใหญ    เปนกรรมการ   

 11.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ    เปนกรรมการเลขานุการ 

 12.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3.รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเพื่อให 
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ผูบริหารเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป 
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
4.แตงงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ขอยกเลิกคําสัง่ที่  173 / 2552     ลงวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2552   และใหใชคําสั่งนีแ้ทน ทั้งนี้
ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
 

  ส่ัง   ณ  วันที ่ 21 เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2552   
 

 

                                
                (นายอรุณ  พรมภิระ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
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