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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
รอบท่ี  1 (ตุลาคม 2560  – มีนาคม 2561) 

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

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  นั้น   
 

      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  โดยการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจ าปี  2561 รอบที่  1  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    ได้ด าเนินการฯแล้วเสร็จ จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบผล
การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาประจ าปี 2561  รอบที่  1  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)   
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดอืน เมษายน   พ.ศ. ๒๕61 

                                                           
                             ( นายนาครินทร์   สาทิพจันทร์  ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 
 

ที ่สร 84001/ ว  303                                                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ                                                                                                        
                                          อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
            32170 
 
 

                   30        เมษายน    2561 

เรื่อง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบท่ี 1  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561) 

 

เรียน   ก านันต าบลเสม็จ /ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่............ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ    จ านวน   ๑    ฉบับ                         

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้จัดท าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  รอบที่  1  (ตุลาคม 2560  - มีนาคม 2561) โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  และรายงานผลการติดตามให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ       
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 27  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  แล้ว นั้น 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสม็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่  1  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหัวข้อที่สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและทั่วถึง   จึงส่งส าเนาประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  เพ่ือให้ท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หรือติดประกาศ ณ สถานที่ประชาคม
ประจ าหมู่บ้านต่อไป  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไป 

            ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

                                                           (นายนาครินทร์   สาทิพจันทร์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
 

 

งานนโยบายและแผน 
โทรศัพท์  0-4455-8896 
โทร  0-4455-8867 
 www.abtsamed.go.th 
 

“ ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม ” 
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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลเสม็จ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จทราบ  คณะกรรมการ
หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลเสม็จ  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                                     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 



สำรบัญ 
 
 
เรื่อง                     หนา้  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า           ๑ – 4 
 
ส่วนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย      5 – 18 

     และแนวทางการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
              
ส่วนที่  3   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑             19 – 48 
     (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
               และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
  
ส่วนที่  4  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ                  49 - 57 
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๑ 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  
อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”     
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา  ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
๒.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 



๒ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเสม็จและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  

๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ไดก้ าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด    ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕61  และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๕.  ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
5.๑.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–25๖4) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานจะได้พิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามการด าเนินงานโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดท ารายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  พร้อมทั้งจ านวน
งบประมาณท่ีใช้จริงเป็นรายไตรมาส  ดังนี้ 
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ไตรมาสที ่ 1  เดือนตุลาคม-ธันวาคม  2560 
ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม-มีนาคม  2561 
ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน-มิถุนายน  2561 
ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม-กันยายน  2561 
และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็จเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
5.1.๒ การประเมินผล (Evaluation)   
(1) การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจะท าการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ 1) 
(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

เสม็จ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่ตาม แบบ  3/2  และ  3/3  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและน าผลสรุปเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจะด าเนินการประเมินผลส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีละ  2  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไ ม่
ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้   หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยน
แนวทางหรือโครงการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ครั้งต่อไป 

(3) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้คัดเลือก
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖  ยุทธศาสตร์  ซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือให้ความส าคัญน ามาประเมินผลลัพธ์
ของโครงการโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ  ของประชาชนทั่วไปหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

   (4)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

6. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการตาม  ข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 

 



๔ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  โดยผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จตาม    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ที่ 349/2560  ลง
วันที่  ๒4  ตุลาคม  2560  ประกอบด้วย 

1. นายสนอง  ยอดอาจ  ต าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ ประธานกรรมการ 
2. นายสะหมัน  วิชุมา  ต าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  ๔  กรรมการ 
3. นายภูมิ  ทองทา  ต าแหน่ง  ส.อบต.  หมู่ที่  7  กรรมการ 
๔. นายสมเพชร  ทรัพย์ประเสริฐ ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมต าบลเสม็จ กรรมการ 
๕. นายสมหวัง  คุชิตา  ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมต าบลเสม็จ กรรมการ 
๖. นายศิรพงษ์  สิงจานุสงค์ ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
๗. นายประกอบ  หฤทัยถาวร ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
๘. นางสาวชุติมณฑน์  สาทิพจันทร์ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
๙. นางจุฬาภรณ์   วุฒิยา  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
        รก.ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
๑๐. นายเทเวศน์ พางาม  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นายปกรณ์  วุฒิยา  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ  28  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 



๕ 
 

 

  ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า       
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒     
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



๖ 
 

 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖  และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี  ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รกัษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

         เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

 



๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย             

๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคค”ี 
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๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์  รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
                            ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
                            ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ทีล่ักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

  ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
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ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 
                             ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
                               ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      
  1.  แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว  ได้อย่าง
อบอุ่น 
   (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืน ฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้    
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์   

7 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
          “ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast gateway to Global communities)” 

     เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
          “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง  
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      ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1.      การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ) 

-          ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวดัสุรินทร์ 
-          ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวดันครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ 

2.      การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
-          ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวดันครราชสีมา 
-          ผู้รับผิดชอบร่วม    จังหวดัชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย ์

3.      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดัชัยภูมิ 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จงัหวดันครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรมัย์ 

4.      การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดันครราชสีมา 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวดัชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย ์

5.      การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
-     ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวดับุรีรัมย์ 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ  

·       ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน 
1.1  ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3  ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
                2.1 เพ่ิมความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปและการตลาด 
                2.2 การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก 

2.3 การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
3.1 การตลาดน าการผลิต 
3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
3.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

               3.4 การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
               3.5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
               3.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
              4.1 การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
              4.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
              4.3 การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ 
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              4.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
              4.5 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
               1. จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น (คน) 

     2. เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่) 
                      3. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น (ก.ก./ไร่) 

          4. ผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่สูงขึ้น (ตัน/ไร่) 
              5. จ านวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 

          6. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพ่ิมขึ้น (ล้านบาท/ปี) 
               7. จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมข้ึน (คน) 

         8. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (คน) 
         9. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพ่ิมขึ้น (บาท) 
         10. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
       ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด (Blueprint for Change) 

1.      ด้านบุคลากร 
1.1  สนับสนุน ให้มีที่ ปรึกษาในการปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงาน และระบบการขนส่ ง 

เชิงพาณิชย์ (Logistics) 
1.2  ควรให้มีการศึกษาการจัดระบบ Logistics ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งขนส่งทางพาณิชย์ 
1.3  ปรับทัศนคติแรงงานและผู้ที่จะเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้มีจิตส านึกและวินัย 

อุตสาหกรรม 
2.      ด้านเทคโนโลยี 

ให้รัฐส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ 
2.1  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง Biogas ให้แก่ผู้ประกอบการ 
2.2  R&D ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้หลากหลายและเพ่ิมมูลค่า 
2.3  จัดตั้งระบบศูนย์สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดชัยภูมิ 

3.      ด้านการขนส่ง 
3.1  ควรพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Container Yards) และควรมีสถานีขนส่งสินค้าทางรถไฟ โดยเฉพาะ 
4.      ด้านกระบวนการท างาน 

4.1  ขยายโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับเทคโนโลยีเครื่องจักร เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ปัจจัยสนับสนุนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.2  รฐัสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

4.3  ปรับเปลี่ยนหลักประกันส าหรับภาษีอากรขาเข้าของวัตถุดิบที่น าเข้าเพ่ือการส่งออกเพ่ือลดภาระของ
ผู้ประกอบการ 

5.      ด้านโครงสร้าง 
5.1  เร่งรัดการก่อสร้างถนนสาย 304 (นครราชสีมา – ระยอง) ช่วงปักธงชัย – กบินทร์บุรี เพ่ือเป็นการ

ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ 
5.2  ให้มีการก่อสร้างถนนจากชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ถึง นครวัด นครธม จังหวัด  

เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 178 กิโลเมตร 
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5.3  ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 201 (สีคิ้ว – ชัยภูมิ) ตลอดสายหลักเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

5.4  เร่งรัดระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี อุตสาหกรรม  
หนาแน่น รวมทั้งแก้ปัญหาก าลังส่งกระแสไฟฟ้าตก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 

5.5  ขยายระบบสาธารณู ป โภค ไฟ ฟ้ า ประปา โทรศั พท์  ให้ พร้ อมรองรับ การลงทุ นภ าค 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
 วิสัยทัศน์ ( Vision)   
 “เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล” 
 “ Organic Silk Route City of Thailand Surin Elephant internationally” 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4. เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

เป้าประสงค์ ( Objective) 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร การค้า

ชายแดนและการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความมั่นคงทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ

มั่นคงบริเวณชายแดน 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic lssues) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
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- เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

- เพ่ือสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน 
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

แผนงาน (Plan) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.1 กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 กลยุทธ์ :  เพ่ิมขีดความสามารถด้านพ้ืนที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.3 กลยุทธ์ :  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
1.5 กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
2.1 กลยุทธ์:  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2.1 กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการ 
2.2 กลยุทธ์ :  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.3 กลยุทธ์ :  ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.4 กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
2.5 กลยุทธ์:  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
2.6 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3.2  กลยุทธ์ :  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4  กลยุทธ์ :  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1  กลยุทธ์ :  พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2  กลยุทธ์ :  พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
4.3  กลยุทธ์ :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4.4  กลยุทธ์ :  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
4.5  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.6  กลยุทธ์ :  ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
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4.7  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.8  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
4.9  กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.10 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า การเข้าสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน

แรงงาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

5.1  กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
5.2  กลยุทธ์ :  ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตาม

แนวชายแดน 
5.3  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภาย ใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   
10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
สุรินทร์  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น         
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

10. แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
“คุณภาพชีวิตดี  เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน” 

7. พันธกิจ(Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
๗.1 จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
๗.2 จัดให้มีและบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค 
๗.3 สนับสนุนให้ราษฎรท าการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
๗.4 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๗.5 ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและประเพณี 
๗.6 ส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยและการออกก าลังกาย 
๗.7 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.๘ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
๘.๑ เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
๘.๒ มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
๘.๓ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
๘.๔ ประชาชนมีความรู้และสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากข้ึน 
๘.๕ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิ่มข้ึน 
๘.๖ มีพลังงานทดแทนใช้ 
๘.๗ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
8.๘ การบริหารจัดการที่ดี 
๘.๙ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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9. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (Strategy and Development) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
๙.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
- เป้าหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านอนามัยด้าน

กีฬาด้านสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ซึ่ งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

- แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่  1  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่  2  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี 

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
แนวทางการพัฒนาที่  4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่  5  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
(๒) จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
(๓) จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

๙.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
- เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัว  และชุมชน

ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสุรินทร์ 

- แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่  1  เพ่ิมศักยภาพการผลิต 
แนวทางการพัฒนาที่  2  จัดตั้งและเพ่ิมความเข้มแข็งให้สถาบันการเกษตร 

เพ่ือการแปรรูปและการตลาด 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
(๒) จ านวนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 
(๓) จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

๙.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
- เป้าหมาย 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่และรณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน

ไม่ใช้จ่ายพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
- แนวทางการพัฒนา 



๑๗ 
 

 

แนวทางการพัฒนาที่  1  รณรงค์สร้างจิตส านึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เพ่ืออนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางการพัฒนาที่  3  พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 
แนวทางการพัฒนาที่  4  พัฒนาระบบข้อมูลด้านพลังงาน 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
(๒) จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
(๓) ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 
(๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

๙.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
- เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป

ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
- แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่  1  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๒) จ านวนต้นไม้และราษฎรที่ให้ความร่วมมือ 
(๓) มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
(๔) จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 

๙.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ

และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสุรินทร์ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

- แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

และให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
(๒) จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
(๓) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 



๑๘ 
 

 

๙.๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- เป้าหมาย 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ

มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านคมนาคมขนส่ง  ด้าน
ความสงบเรียบร้อยความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

 
- แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่  1 ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางน้ า 
ร่องระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

แนวทางการพัฒนาที่  2  การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่  3  การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมประปา 
แนวทางการพัฒนาที่  4  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
แนวทางการพัฒนาที่  5  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  และภาชนะกักเก็บน้ า 

- ตัวชี้วัด 
(๑) จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
(๒) จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ให้ครบทุกครัวเรือน    
(๓) จ านวนปริมาณการใช้น้ าประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
(๔) จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืนๆ เช่น  โทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น 

 
 



๑๙ 
 

 
 

      ส่วนท่ี  3  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที ่๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
๓. มีการจัดประชุมกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 - 

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 - 

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  - 
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  - 

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 - 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 
 

 

๒. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่  ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ    ไตรมาสที่  1 
 

 
   ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น าด้ า น ก า ร
พัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

48 74,062,050 17 7,937,600 5 1,354,000 1 1,650,000 71 85,003,650 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์ 
 

24 7,029,400 20 6,689,400 20 6,689,400 20 6,689,400 84 27,097,600 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนที่ยั่งยืน 

18 2,480,000 17 2,420,000 17 2,420,000 17 2,420,000 69 9,740,000 

๔. ยุทธศาสตร์
การเกษตร การ
วางแผน การลงทุน
พาณิชกรรมและ
การท่องเที่ยว 

4 630,000 9 2,300,000 4 1,350,000 4 1,350,000 21 5,630,000 

แบบที่๑  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
 



๒๑ 
 

 
 

 
   ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

23 28,533,000 22 39,600,000 8 140,000 8 140,000 61 68,413,000 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

12 3,680,600 12 3,680,600 12 3,680,600 12 3,680,600 48 14,722,400 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

5 1,310,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 14 1,880,000 

8.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

4 585,000 3 485,000 3 485,000 3 485,000 16 2,040,000 

     รวม 138 118,310,050 103 63,302,600 72 16,309,000 68 16,605,000 381 214,526,650 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

๒.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 

(๑) ไตรมาสที่  ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่  ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
(๓) ไตรมาสที่  ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่  ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25๖4) ตามกระบวนการ

ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน      เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-25๖4)  เมื่อวันที่  28 
ตุลาคม  2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-25๖4 ดังนี้ 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

48

24
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4
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ รวม
๒๕๖๔ ๑ ๒๐ ๑๗ 4 8 12 3 3 ๖๘

๒๕๖๓ 5 20 17 4 ๘ ๑๒ ๓ ๓ 72

๒๕๖๒ 17 20 17 9 ๒๒ ๑๒ ๓ ๓ 103

๒๕๖๑ 48 24 18 4 ๒๓ ๑๒ ๕ ๔ 138

แผนภูมิกราฟ : แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ ๒๕๖๔)

๒๕๖๔ ๒๕๖๓ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑



๒๓ 
 

 
 

 

แผนภูมิกราฟ  : แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 
 

 

แผนภูมิกราฟ  : แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 

๓. การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้จัดท าและประกาศใช้ข้อบัญญัติต าบลเรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติต าบลฯ  จ านวน  52 โครงการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  17,705,000  บาท      ซึ่งสามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 3,838,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 8,394,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบ

เรียบร้อย 
11 1,300,000 

4. ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุนพาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว 

-  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 60,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธนธรรม 6 2,450,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 1,213,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 450,000 

รวม 52 17,705,000 

 



๒๕ 
 

 
 

 

แผนภูมิกราฟ : แสดงจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 

แผนภูมิกราฟ : แสดงจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 



๒๖ 
 

 
 

๔. ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

ยุทธศาสตร์ 

(๑) 
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

(๒) 
จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

(๓) 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(๔) 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

(๕) 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

(๖) 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 1.92 - - 13 25.00 - - - - 14 26.92 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6 
 

11.54 
 

- 
 
- 

 

7 
 

13.46 
- - - - 

13 
 

25 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

4 7.69 - - 7 13.46 - - - - 
11 

 

   21.15 

4. ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- - - - -  - - - - 
- 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
  

- 
 

- 
 

2 
 

3.85 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
2 

 
3.85 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
5 

 
9.62 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1.92 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 6 

 
11.54 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - - - 4 7.69     4 7.69 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

- - - - 2 3.85     
2 

    3.85 

รวม 16 30.77 - - 36 69.23 - - - - 52 100.0 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 



27 
 

 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2561 
 

 
ยุทธศาสตร ์

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 250,500 1.42 - - 250,500 1.42 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
4,249,190 24.00 - - 4,249,190 24.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัด
ระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย 

 
141,750 

 
0.80 

 
- 

 
- 

 
141,750 

 
0.80 

4.ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน 
การลงทุนพาณชิยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

1,073,420.40 6.07 - - 1,073,420.40 6.07 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข - - - - - - 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง

และการบริหาร 
- - - - - - 

รวม  16  โครงการ 5,714,860.40 32.29 - - 5,714,860.40 32.29 
 
หมายเหตุ  : ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  31 มีนาคม 2561 
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๖. โครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการก่อสร้ างถนน 

คสล. (ซอยตามี) บ้านสัง
แก หมู่ที ่3 

- -  - 236,000 -  

2.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบ้านนางจรูญ 
สวาทรัมย์ ) บ้ านหนอง
พรม หมู่ที่ 7 

- -  - 361,000 -  

3.โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. (ด้านทิศใต้หมู่บ้าน) 
บ้านหนองม้า  หมู่ที ่2 

- -  - 357,000 -  

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 

- -  - 368,000 -  

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านโนนชัย 
หมู่ที่ 5 

 -  - 144,000 -  

6.โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากสระคูแก้วไปห้วยหว้า
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
บ้านสังแก หมู่ที่ 3 

- -  - 156,000 -  

7.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ถม ด้ าน ทิ ศต ะวั น ออก
หนองเปือย บ้านโนนชัย 
หมู่ที่ 5 

- -  - 44,000 -  

8.โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุกสองข้างทางห้วย
หว้า บ้านสังแก หมู่ที่ 3 

- -  - 416,000 -  

9. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คศล.ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ศพด.บ้าน
หนองม้า หมู่ที่  2 

- -  - 344,000 -  
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

10. โครงการก่อสอร้างราง
ระบายน้ า คสล.ปิดตะแกรง
ภายในหมู่บ้าน หนองม้า 
หมู่ที่ 2 

- -  - 163,000 -  

11.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
เสม็จ หมู่ที่ 1 

- -  - 430,000 -  

12.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า
ตะแกรงเหล็ก บ้านศรีสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 8 

- -  - 441,000 -  

13.โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกสายบ้านโนน
ชัย ไปบ้านหนองครก   หมู่
ที่ 5 

- -  - 126,000 -  

14.โครงการปรับปรุงถนน
ดินหินคลุกสายบ้านหนอง
ม้าไปบ้านตาก่ า (ช่วง กม.ที่ 
0+100 ถึง กม. ที่ 
1+100) 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

252,000 
 

250,500  

รวม  14  โครงการ 1 - 13 - 3,838,000 250,500  
 

๖.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- -  - 30,000 -  

2. โครงการกิจกรรมป้องกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 
 

- - - 3๐,๐๐๐ 29,750  

3.โครงการกิจกรรมป้องกัน
และปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก  สตรี  และบุคคลใน
ครอบครัว 

- -  - 30,000 -  
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

4. โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน 

- -  - 30,000 -  

5 .โครงการจั ดการเรียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

 
 

- - - 50,000 28,640  

6 .โ ค ร ง ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ 
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

- -  - 120,000 -  

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

 
- 

-  - 150,000 -  

8.โครงการจัดอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการเลี้ยงดู
เด็กท่ีถูกวิธี 

- -  - 30,000 -  

9.โครงการแข่งขันกีฬาต าบล   
เสม็จต้านยาเสพติด 

- -  - 200,000 -  

10.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

 
 

- - - 4,400,000 2,467,200  

11.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

 
 
 

- - - 3,200,000 1,609,600  

12.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

- - - 24,000 14,000  

13.โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
เสม็จ 

 - - - 100,000 100,000  

รวม  13  โครงการ 6 - 7 - 8,394,000 4,249,190  
๖.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
เสม็จ 

 
 

- - - 30,000 16,000  

2.โครงการ อบต.สัญจร - -  - 30,000 -  
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

3.โครงการวันท้องถิ่นไทย  - - - 40,000 - ไม่มีการ
เบิกจ่าย 

4.โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 

- -  - 30,000 -  

5.โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ในระบบ L-
TAX300 

 

 - - - 150,000 24,000  

6.โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

- -  - 450,000 -  

7.โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) อบต.เสม็จ 

- -  - 300,000 -  

8.โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน อบต.เสม็จ 

 
 

- - - 100,000 97,850  

9.โครงการรณรงคล์ดอุบัตเิหตุ
เทศกาลปีใหม ่

 

 - - - 80,000 3,900  

10.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต ์

- -   80,000 -  

11.โครงการสนับสนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดสรุินทร ์

- -  - 10,000 - ไม่มีการ
เบิกจ่าย 

รวม  11  โครงการ 4 - 7 - 1,300,000 141,750  

๖.4ยุทธศาสตร์การเกษตร การวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 - ไม่มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

๖.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการประชาปลูกป่า - -  - 30,000 -  

2.โครงการอบรมการให้
ความรู้การคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

 

- 
-  - 30,000 -  

รวม  2  โครงการ - - 2 - 60,000 -  
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 ๖.6  ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
นิตยสารและวารสารต่างๆ 
ส าหรับหมู่บ้าน อบต.เสม็จ
และโรงเรียน 

    70,000 17,940  

2.โครงการเรียนรู้นอกสถานที่     50,000 48,160  

3.โครงการศึกษาดูงานบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 

    40,000 -  

4.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนและ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ต าบลเสม็จ 

 - - - 728,000 324,295.40  

5.โครงการจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนและเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - - 1,472,000 667,300  

6โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 - - - 90,000 15,725  

รวม  6  โครงการ 5 - 1 - 2,450,000 1,073,420.40  
๖.7  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 

 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ด าเนินการ 

แลว้เสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมา
ณ 

ที่เบิกจ่าย 
1.โครงการณรงค์และป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
- -  - 70,000 -  

2.โครงการควบคุมโรคระบาด
และโรคระบาดเร่งด่วน 

- -  - 25,000 -  

3.โครงการจัดซื้อรถฉุกเฉินกู้
ชีพ (EMS) ต าบลเสม็จ 

- -  - 1,000,000 -  

4.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

- -   118000 -  



33 
 

 

รวม  4  โครงการ - - 4 - 1,213,000 -  

๖.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

1.โครงการประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) 

- -  - 370,000 -  

2.โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ให้ แ ก่
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสม็จ 

- -  - 80,000 -  

รวม  2  โครงการ - - 2 - 450,000 -  

สรุป : ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  ครั้งที่  1  รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น  52 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  16  โครงการ  โครงการและ
ยังไม่ด าเนินการ 36 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 ) ดังนี้ 
- มีโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

จ านวนทั้งสิ้น  138  โครงการ 
- มีโครงการ/กิจกรรม  ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2561  บรรจุลงในข้อบัญญัติต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561  จ านวนทั้งสิ้น  52  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  37.69 

 

๗. สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน โครงการที่มีการ
ด าเนินการแล้วคิด
เป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

(%) 
(๑) 

ด าเนินการแลว้
เสร็จ 

(โครงการ) 
(1) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

(2) 

ยังไม่
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

(3) 

ยกเลิก 
(โครงการ) 

(4) 

โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 1 - 13 - 14 1.92 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 6 - 7 - 13 11.54 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 4 - 7 - 11 7.69 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ - - - - -  
 

ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน โครงการที่มีการ
ด าเนินการแลว้
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด (%) 

(๑) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

(โครงการ) 
(1) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

(2) 

ยังไม่
ด าเนินการ 
(โครงการ) 

(3) 

ยกเลิก 
(โครงกา

ร) 
(4) 

โครงการ
ทั้งหมด 

(โครงการ) 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่  5 - - 2 - 2 - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 5 - 1 - 6 9.62 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 - - 4  4 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 - - 2  2 - 

รวม 16 - 36 - 52 30.77 

 

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
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๘. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  16  โครงการ  จ านวนเงิน  5,614,860.40  บาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด(%) 

งบประมาณที่ใช้ในการ 
ด าเนินโครงการ(บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 250,500 3,838,000 1.42 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 4,249,190 8,394,000 24.00 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 141,750 1,300,000 0.80 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ - 60,000 - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 1,073,420.40 2,450,000 6.07 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 - 1,213,000 - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 - 450,000 - 

รวม 5,714,860.40 17,705,000 32.29 

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
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 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 ประจ าปี  2561 

 - ไม่มีการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม 

 -ยังไม่มีการด าเนินการ 
 
สรุปผล 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ดังนี้ 

1.  มีโครงการ/กิจกรรม  ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวนทั้งสิ้น  52  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
37.69   จากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

2. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม  
2560 – มีนาคม 2561 ) จ านวนทั้งสิ้น  52 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77   
ยังไม่ด าเนินการ  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 69.23  ของโครงการทั้งหมดท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 
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๙. การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จในภาพรวม (แบบ
ที่  ๓/๒) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม  ๒๐๐  ราย 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๕๐ 
๕๐ 

2. อายุ 
 อายุต่ ากว่า20  ปี 
 อายุ  20 - 30  ป ี
 อายุ  31 - 40  ป ี
 อายุ  41 - 50  ป ี
 อายุ  51 - 60  ป ี
 อายุมากกว่า  60  ปี 

 
11 
๓๘ 
๕9 
53 
๑๗ 
๒๒ 

 
๕.๕ 
๑๙ 

๒๙.๕ 
๒๖.๕ 
๘.๕ 
๑๑ 

3. การศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
 อนุปริญญา/เทียบเท่า 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 
 อ่ืนๆ 

 
1๒๙ 
๔๔ 
๘ 

๑๙ 
- 
- 

 
๖๔.๕ 
๒๒ 
๔ 

๙.๕ 
- 
- 
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4. อาชีพหลัก 
 รับราชการ 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
 รับจ้าง 
 นักเรียนนักศึกษา 
 เกษตรกร 
 อ่ืนๆ 

 
๓ 
- 
๗ 
๗ 

๒๗ 
1๕๖ 

- 

 
๑.๕ 
- 

๓.๕ 
๓.๕ 

๑๓.๕ 
๗๘ 
- 

 

 

 

 

 

ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(%) 
พอใจ 
(%) 

ไม่พอใจ 
(%) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25.77 70.99 3.24 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 22.72 72.81 4.47 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.77 68.47 5.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 21.44 72.61 5.95 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.76 67.09 6.15 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 23.71 70.59 5.70 

    7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 25.09 70.15 4.76 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 24.30 69.76 5.94 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25.82 69.45 4.73 

ภาพรวม 24.60 70.21 5.19 

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ในภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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๑๐. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์(แบบที่  ๓/๓) 

๑๐.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.3 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.6 

ภาพรวม 7.35 

แผนภูมิกราฟ :  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

๑๐.๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.6 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.5 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.1 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.4 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.6 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.6 

ภาพรวม 7.4๓ 

แผนภูมิกราฟ :  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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๑๐.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.4 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

ภาพรวม 7.34 

แผนภูมิกราฟ :  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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๑๐.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.3 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.3 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.๐ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.3 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

ภาพรวม 7.32 

แผนภูมิกราฟ :  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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๑๐.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.1 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

ภาพรวม 7.28 

แผนภูมิกราฟ:  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 



44 
 

 

 
 

 

๑๐.๖ ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.๑ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.1 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.๐ 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.๑ 

ภาพรวม 7.๑๕ 

แผนภูมิกราฟ:  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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10.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.๑ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.1 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

ภาพรวม 7.๑7 

แผนภูมิกราฟ:  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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10.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.๑ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.2 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.15 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.๐ 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

ภาพรวม 7.20 

แผนภูมิกราฟ:  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ด้านสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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สรุป : ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

จ านวนผู้ตอบ 
 

คะแนนเฉลี่ย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐๐ 7.35 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒๐๐ 7.4๓ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย ๒๐๐ 7.34 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเกษตร  การวางแผน  การลงทุนพานิชยกรรม

และการท่องเที่ยว 
๒๐๐ 7.32 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๐๐ 7.28 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐๐ 7.๑๕ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข 200 7.17 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองและบริหาร 200 7.20 
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ค่าเฉลี่ยรวม ๒๐๐ 8.17 

แผนภูมิกราฟ :  แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

 

 
 
 
๑. สรุปผล 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ดังนี้ 

1.  มีโครงการ/กิจกรรม  ที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  บรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวนทั้งสิ้น  52  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
37.69   จากโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

2. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม  
2560 – มีนาคม 2561 ) จ านวนทั้งสิ้น  52 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.85   
ยังไม่ด าเนินการ  37  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.38  ของโครงการทั้งหมดท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จโดย
ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ระดับ  8.17 
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๔๙ 
 

ส่วนท่ี  4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  
ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
ผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 8.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 21.00 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 58.00 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) 4 
๓.๒  พันธกิจ (๕) 4 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 8 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) 4 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 13 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 8 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 13 

รวม ๑๐๐ 87 
 

 



๕๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ 8 
 

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) 2 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) 2 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) 2 

ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ 21 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ 3 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) 2 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) 1 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 4 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) 2 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) 2 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

5 
2 
 

3 
 

4 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

5 
2 

 
        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) 2 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) 1 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ 54 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ 4 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) 2 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) 2 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ 4 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) 2 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) 2 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ 8 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) 3 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

3 
 

2 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  3  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

4 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



๕๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

13 
8 
5 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) 3 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

5 
2 
3 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ 8 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) 4 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) 4 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

13 
7 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) 2 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) 2 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) 3 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) 6 

          - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ่ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) 2 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) 2 
          - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) 2 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ 87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓ 
 
 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 48 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ป)ี  

๓ 3 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 2 
   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 2 

รวม ๑๐๐ 80 
 

 
 
 

 

 

 

 



๕๕ 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.สรุปสถานการณ์การ 
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน 
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ 
ส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นทีต่้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก 
สภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก 
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ 
กิจการสาธารณะ 
 

10 8 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป 
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด 
ไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ 
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
 

10 8 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที ่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 8 

4. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความ 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต 

60 
5 

48 
4 



๕๖ 
 

5.2 ก าหนวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี 
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5 4 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.3 จ านวนวัตถุประสงค์ 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 
 
 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล 
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
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5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต 
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ด าเนนิงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาปี (3 ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time) 
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5.6 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การ 
จัดทาโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) 
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency) 
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5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์
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5.8 มีงบประมาณที่ผ่าน 
มา 3 ปีย้อนหลัง ตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเปน็ 
จริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน 
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 
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5.9โครงการแต่ละโครง 
การครอบคลุมระยะเวลา 
3 ปีทุกโครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง 3 ปี ทุก 
โครงการ 
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5 .10 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ 
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้
 

5 4 
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5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดท าโครงการ 
 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้ 
ตามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้
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5.13 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์
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5 .14 หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท . 03 และ
แบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ       
ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 

 รวมคะแนน 100 80 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย          
๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
         การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  
๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไป
ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ด้วยระบบ e-plan  และระบบ e- laas  
ดังนี้ 


