
สวนที่ ๑ บทนํา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด ๖ ขอ 29 (3) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้
ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสม็จจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  เพ่ือทําหนาท่ีติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255๙-25๖๑) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ เปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเสม็จ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  ท่ีจะนําขอมูลไปปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน  ตอไป
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

๑.๑ การติดตาม
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาสามปวา

ไดปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการรวมท้ังการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพอยู
ในระยะเวลาและงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว หรือไมเพ่ือเปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง
ผูบังคับบัญชาตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับสามารถนําคําแนะนําใหความชวยเหลือแกไข
อํานวยความสะดวกท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ

๑.๒ การประเมินผล
เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการวามีมากนอยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึนการประเมินผลจึง
เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการนั้น
หรือไมเพียงใด
2.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ
๒.๒ เพ่ือติดตามผลการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ
๒.๓ เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนตอ

ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๒.๔ เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๒.๕ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานนํามาใชเปน

แนวทางในการแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ ความสําคัญของการติดตาม
การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวงคาใชจายโครงการ
สูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปนเกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-Effective) ดําเนินงานตางๆ
ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความสามารถใน
การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมายการติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการและ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน

๓.๒ ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะ

ผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไขการขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมินการประเมินผลแผนงาน จึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไมอยางไรอันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไรนําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไมอีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบวามีความสอดคลองกับ
การใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ
(Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจตอไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความ
เท่ียงตรงเชื่อถือได
4.วิธีการติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตามโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255๙–25๖๑) ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผน
ดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ.255๙และในกรณีท่ีพบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานจะไดพิจารณา
แนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดําเนินงานโดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเสม็จติด
ตามการใชจายงบประมาณและการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานการ
ติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณพ.ศ.255๙ พรอมท้ัง
จํานวนงบประมาณท่ีใชจริงเปนรายไตรมาสดังนี้

ไตรมาสท่ี 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
ไตรมาสท่ี 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2559
ไตรมาสท่ี 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559
ไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
และสรุปเปนผลดําเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายองคการบริหาร

สวนตําบลเสม็จเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๔.๒ การประเมินผล (Evaluation)



(1) การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว (แบบท่ี 1)

(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผานคณะกรรมการ
หมูบานและกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ตามแบบ 3/2 และ3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและนํา
ผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองคการบริหารสวนตําบลเสม็จจะ
ดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาปละ 1 ครั้ง กอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้ง
ตอไป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ี
กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว
หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองเพ่ือนําเสนอ
ตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ เปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนา
กอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป

(3) ประเมินผลลัพธของโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได
คัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรท้ัง ๖ ยุทธศาสตรซึ่งคณะกรรมการฯ สนใจหรือใหความสําคัญนํามา
ประเมินผลลัพธของโครงการโดยใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของ
ประชาชนท่ัวไปหรือกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคน

ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ โดยผูบริหารไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ท่ี ๔๕๙/255๘ และ
แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ท่ี ๔๖๐/255๘ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 255๘ ประกอบดวย

1. นายสนอง  ยอดอาจ ตําแหนง  ส.อบต. หมูท่ี ๓ ประธานกรรมการ
2. นายสะหมัน วิชุมา ตําแหนง  ส.อบต. หมูท่ี ๔ กรรมการ
3. นายสถิต  สาทิพจันทร ตําแหนง  ส.อบต. หมูท่ี ๘ กรรมการ
๔. นายบุญเรือง  ทองทา ตําแหนง  ผูแทนประชาคมตําบลเสม็จ กรรมการ
๕. นางดารา  อาณาจักรภพ ตําแหนง  ผูแทนประชาคมตําบลเสม็จ กรรมการ
๖. นายเทศ จินพละ ตําแหนง  ผูแทนหนวยงาน กรรมการ
๗. นายปรัชญา เข็มทอง ตําแหนง  ผูแทนหนวยงาน กรรมการ



๘. นางสาวชุติมณฑน สาทิพจันทรตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
๙ .นางสาวสุนิสา  โพธิ์ศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
๑๐. นายเทเวศน พางาม ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นายปกรณ  วุฒิยา ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
และระเบียบฯ ขอ 29 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจ

หนาท่ีดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
6. วิสัยทัศน (Vision) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรียยั่งยืน”
7. พันธกิจ (Mission) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

๗.1 จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก
๗.2 จัดใหมีและบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค
๗.3 สนับสนุนใหราษฎรทําการเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน
๗.4 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๗.5 สงเสริมการศึกษาศาสนาและประเพณี
๗.6 สงเสริมสุขภาพสุขอนามัยและการออกกําลังกาย
๗.7 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗.๘ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๘.๑ เสนทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
๘.๒ มีผลผลิตเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน
๘.๓ ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน
๘.๔ ประชาชนมีความรูและสามารถรับรูขาวสารไดมากข้ึน
๘.๕ ผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการเพ่ิมข้ึน
๘.๖ มีพลังงานทดแทนใช
๘.๗ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ
8.๘ การบริหารจัดการท่ีดี
๘.๙ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา (Strategy and Development) ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
๙.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน



- เปาหมาย
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจดานการศึกษาดานสุขภาพดาน

อนามัยดานกีฬาดานสวัสดิการและสังคมใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองไดซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเรียนรูตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมสุขภาพแบบองครวม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

- ตัวชี้วัด
(๑) จํานวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน
(๒) จํานวนประชาชนท่ีไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน
(๓) จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี

๙.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
- เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัว

และชุมชนทองถ่ินโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตรใหมี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสู
ตลาดกลางซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตร
สรางความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดสุรินทร

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิต
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 จัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหสถาบันการเกษตร

เพ่ือการแปรรูปและการตลาด
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

- ตัวชี้วัด
(๑) จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย
(๒) จํานวนผลิตภัณฑท่ีแปรรูป
(๓) จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ

๙.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
- เปาหมาย
เพ่ือใหประชาชนเขาใจคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูและรณรงคสรางจิตสํานึกในการประหยัด

พลังงานไมใชจายพลังงานอยางฟุมเฟอย
- แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 รณรงคสรางจิตสํานึกการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เพ่ืออนุรักษพลังงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานพลังงาน



แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาระบบขอมูลดานพลังงาน
- ตัวชี้วัด

(๑) จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
(๒) จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
(๓) สงเสริมการจัดการบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล(PSO)
(๔) ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ

๙.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
- เปาหมาย
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชนซึ่ง

เปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
- แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

- ตัวชี้วัด
(๑) จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๒) จํานวนตนไมและราษฎรท่ีใหความรวมมือ
(๓) มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน
(๔) จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง

๙.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
- เปาหมาย
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสุรินทรตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ

องคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

- ตัวชี้วัด
(๑) จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
(๒) จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
(๓) ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ



๙.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
- เปาหมาย
เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวก

และมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง
ดานความสงบเรียบรอยความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางน้ํา

รองระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การกอสรางขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  และปรับปรุง

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การกอสรางและปรับปรุงซอมแซมประปา
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 กอสรางอาคารอเนกประสงค  และภาชนะกักเก็บน้ํา

- ตัวชี้วัด
(๑) จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
(๒) จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ใหครบทุกครัวเรือน
(๓) จํานวนปริมาณการใชน้ําประปาใหครบทุกครัวเรือน
(๔) จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน  โทรศัพทสาธารณะเปนตน



สวนที่ ๒
การติดตามผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๑. การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมี
การดําเนินงาน

สวนที่๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
๓. มีการจัดประชุมกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  -
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  -
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  -
สวนที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  -
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  -
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถ่ิน  -
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถ่ิน  -
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด  -
๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  -
๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน  -
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  -
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  -
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  -
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  -
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  -

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



๒. การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๒ เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนา ๓ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือนเริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ
ไตรมาสท่ี ๑

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส

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

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.255๙-25๖๑) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  ตอไป

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 255๙-25๖๑) เม่ือ
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน 255๘ โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาป  พ.ศ.255๙-25๖๑
ดังนี้

๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 25๖1 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
พัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืน

๓๙ ๙,๕๐๖,๓๕๒ ๓๙ ๙,๕๐๖,๓๕๒ ๓๙ ๙,๕๐๖,๓๕๒ ๑๑๗ ๒๘,๕๑๙,๐๕๖

๒. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเกษตร
อินทรีย

1๒ ๑,๗๔๐,000 1๒ ๑,๗๔๐,000 1๒ ๑,๗๔๐,000 ๓๖ ๕,๒๒๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานพลังงาน
ทดแทนท่ียั่งยืน

๕ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๕๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม ๑๑ ๒,19๒,000 ๑๑ ๒,19๒,000 ๑๑ ๒,19๒,000 ๓๓ ๖,576,๐๐๐

แบบท่ี ๑ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส



ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 25๖1 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ

๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

3๐ ๓,๑๖๑,๗00 3๐ ๓,๐๖๑,๗00 3๐ ๓,๐๖๑,๗00 ๙๐ ๙,๒๘๕,๑๐๐

๖. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

๔5 ๒๙,735,๖๕๐ ๔5 ๒9,015,6๕0 ๔5 ๒9,015,๖๕0 ๑๓5 ๘7,766,๙๕๐

รวม 1๔2 ๔๖,385,๗๐๒ ๑๔2 ๔๕,565,๗๐๒ 1๔2 ๔๕,565,๗๐๒ ๔๒6 ๑๓7,517,๑๐๖
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ยุทธศาสตร์ที ๔

ยุทธศาสตร์ที ๕

ยุทธศาสตร์ที ๖

รวม

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรที่ ๖ รวม
๒๕๖๑ 39 12 5 11 ๓๐ ๔๕ 142
๒๕๖๐ 39 12 5 11 ๓๐ ๔๕ 142
๒๕๕๙ 39 12 5 11 ๓๐ ๔๕ 142

แผนภูมิกราฟ : แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙



แผนภูมิกราฟ : แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
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ยุทธศาสตรท่ี ๓

ยุทธศาสตรท่ี ๔

ยุทธศาสตรท่ี ๕

ยุทธศาสตรท่ี ๖

รวม

ป ๒๕61 ป ๒๕60 ป ๒๕๕9



แผนภูมิกราฟ : แสดงจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

๓. การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ผู บ ริ ห ารองค การบริ หารส วนตํ าบล เส ม็จ   ได จั ด ทํ าและประกาศใช ข อบัญญัติ ตํ าบล

เรื่อง  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 23 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8
โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู ในขอบัญญัติตําบลฯ  จํานวน 45 โครงการ  งบประมาณตามขอบัญญัติ
9,456,700 บาทซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 21 3,112,000.00
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเกษตรอินทรีย 4 500,000.00
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน - -
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอม 2 60,000.00
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 17 895,700.00
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 4,889,000.00

รวม 45 9,456,700.00

9,506,352

1,740,000

๕๐๐๐๐
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๕๐๐๐๐
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๕๐๐๐๐
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รวม

ป ๒๕61 ป ๒๕60 ป ๒๕๕9



แผนภูมิกราฟ : แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

แผนภูมิกราฟ : แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
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ยุทธศาสตรท่ี
๑

ยุทธศาสตรท่ี
๒

ยุทธศาสตรท่ี
๓

ยุทธศาสตรท่ี
๔

ยุทธศาสตรท่ี
๕

ยุทธศาสตรท่ี
๖

รวม



๔. ผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

ยุทธศาสตร

(๑)
จํานวนโครงการ

ท่ีแลวเสร็จ

(๒)
จํานวนโครงการ
ท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการ

(๓)
จํานวนโครงการ

ท่ียังไมได
ดําเนินการ

(๔)
จํานวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

(๕)
จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพิ่มเติม

(๖)
จํานวนโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน
15 33.33 - - 6 13.33 - - - - 21 46.67

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเกษตรอินทรีย 4 8.89 - - - - - - - - 4 8.89
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพลังงานทดแทนท่ี

ยั่งยืน
- - - - - - - - - - - -

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอม 1 2.22 - - 1 2.22 - - - - 2 4.44
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 14 31.11 - - 3 - - - - - 17 37.78

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - 1 2.22 - - - - - - 1 2.22
รวม 34 75.55 1 2.22 10 22.22 - - - - 45 ๑๐๐

หมายเหตุ : ขอมูลสิ้นสุดปงบประมาณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9



๕. การเบิกจายงบประมาณ  ป 2559

ยุทธศาสตร
งบปกติ เงินสะสม รวม

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืน

2,499,129.40 64.40 - - 2,499,129.40 64.40

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเกษตร
อินทรีย

488,940 12.60 - - 488,940 12.60

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

- - - - - -

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม

30,000 0.77 - - 30,000 0.77

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 862,540 22.23 - - 862,540 22.23

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

- - 2,393,300 42.77 2,393,300

รวม 3,880,609.40 100 2,393,300 38.15 6,273,909.40 100

หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559



๖. โครงการท่ีไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้
๖.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

1. โครงการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

 - - - 200,000 19,950 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

๒. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ
นิตยสารและวารสารตางๆ สําหรับ
หมูบาน,อบต.เสม็จ และโรงเรียน

 - - - 65,000 42,840 รายไดอ่ืนๆ

3. โครงการจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ี
ดีตอเด็กและเยาวชน  ตามตัวช้ีวัด
จังหวัดนาอยู  และกิจกรรม
สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน

- -  - 20,000 - เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

4. โครงการเรียนรูนอกสถานท่ี  - - - 40,000 22,530 รายไดอ่ืนๆ
5. โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตนแบบ
- -  - 35,000 - รายไดอ่ืนๆ

6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  - - - 40,000 40,000 รายไดอ่ืนๆ
7. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ

ตางๆ
- -  - 5,000 - เงินอุดหนุน

ท่ัวไป
8. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

- -  - 6๐,๐๐๐ - รายไดอ่ืนๆ

9. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
เด็กนักเรียนโรงเรียนและเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีตําบล
เสม็จ

 - - - 706,000 648,434.40 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

10. โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

 - - - 1,472,000 1,291,200 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

11. โครงการรณรงคและปองกันโรค
ไขเลือดออก

 - - - 60,000 57,500 รายไดอ่ืนๆ

๑2. โครงการกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุน

 - - - 2๐,๐๐๐ 9,075 รายไดอ่ืนๆ

๑3. โครงการควบคุมโรคระบาด
และโรคระบาดเรงดวน

 - - - 15,000 15,000 รายไดอ่ืนๆ

๑4. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตตําบลเสม็จ

 - - - 60,000 60,000 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

๑5. โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

 - - - 20,000 18,000 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป



โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ หมาย

เหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

๑6. โครงการสมทบทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
เสม็จ

 - - - 60,๐๐๐ 60,000 เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

๑7. โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยโรคเอดส

 - - - 24,๐๐๐ 24,๐๐๐ เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

18. โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูดอยโอกาส

 - - - 100,000 95,700 เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

19. โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุตําบลเสม็จ

 - - - 10๐,๐๐๐ 96,400 เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

20. โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลเสม็จ

- -  - 100,000 -

21. โครงการแขงขันกีฬาตําบล
เสม็จตานยาเสพติดประจําป

- -  - 100,00 - รายได
อ่ืนๆ

รวม 21 โครงการ 15 - 6 - 3,112,000 2,499,129.40

๖.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ หมาย

เหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

๑.โครงการจัดซื้อพันธุขาวหอมมะลิ
๑๐๕, กข ๑๕ บานเสม็จ หมูท่ี 1

 - - - 130,000 119,300 รายได
อ่ืนๆ

๒.โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ
เลี้ยงไกพันธุไข บานสังแก หมูท่ี 3

 - - - 115,280 115,280 รายได
อ่ืนๆ

3.โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ
เลี้ยงไกพันธุไข บานสองหอง
หมูท่ี 4

 - - - 107,340 107,340 รายได
อ่ืนๆ

4.โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ
เลี้ยงไกพันธุไข บานเสม็จ หมูท่ี 1

 - - - 147,380 147,020 รายได
อ่ืนๆ

รวม 4 โครงการ 4 - - - 500,000 488,940

๖.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน
- ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร



๖.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ หมาย

เหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

1. โครงการประชาปลูกปา  - - - 30,000 30,000 เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/
บริบท  อบต.เสม็จ

- -  - 30,000 - เงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป

รวม 2 โครงการ 1 - 1 - 60,000 30,000

๖.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

๑. โครงการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ตําบลเสม็จ

 - - - 20,000 19,750 รายไดอ่ืนๆ

2. โครงการ  อบต. สัญจร  - - - 20,000 20,000 รายไดอ่ืนๆ
3. โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ

- -  - 10,000 -
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป

4. โครงการวันทองถ่ินไทย - -  - 30,000 - เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

5. โครงการประโยชนตอบแทนอ่ืน
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)

 - - - 415,834 415,834
รายไดอ่ืนๆ

6.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดองคกรใหแกบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จ

 - - - 75,000 75,000
รายไดอ่ืนๆ

7. โครงการสนับสนุนสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดสุรินทร

- -  - 10,000 - เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

8. โครงการฝกอบรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมาย วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 - - - 30,000 30,000
รายไดอ่ืนๆ

9. โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคสวนการคลัง

 - - - 21,000 21,000
รายไดอ่ืนๆ

10. โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
งานกิจการสภาฯ

 - - - 23,000 23,000
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป



โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

11. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
ของสํานักปลัด งานกิจการสภาฯ

 - - - 3,700 3,700 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

12. โครงการจัดซื้อโทรทัศน
แอล อี ด(ีLED TV) สวนงานกิจการ
สภาฯ

 - - - 13,000 13,000
เงินอุดหนุน

ท่ัวไป

13. โครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินในระบบ L-TAX
300

 - - - 150,000 30,210 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

14. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) อบต.เสม็จ

 - - - 50,000 17,880
รายไดอ่ืนๆ

15. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปใหม

 - - - 75,000 75,000 รายไดอ่ืนๆ

16. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต

 - - - 75,000 75,000 รายไดอ่ืนๆ

17.โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต  - - - 38,000 38,000 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป

รวม 17 โครงการ 14 - 3 - 1,064,700 862,540

๖.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

หมายเหตุดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินการ ยกเลิก งบประมาณ

ท่ีไดรับ
งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

1. โครงการกอสรางหอประชุม
เอนกประสงค

-  - - 4,889,000 - รายได
อ่ืนๆ

รวม    โครงการ - 1 - - 4,889,000 -

สรุป : ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น 45 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 34 โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ และยังไมดําเนินการ 1๐ โครงการ (ขอมูลสิ้นสุดปงบประมาณ
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61 ดังนี้
- มีโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9-2561) ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 142 โครงการ
- มีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9-2561) ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2559 บรรจุลงในขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  จํานวนท้ังสิ้น 45 โครงการ
คิดเปนรอยละ 31.7



- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9-2561) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 45 โครงการ  คิดเปนรอยละ 31.7

- มีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรลุเปาหมายตามขอบัญญัติตําบล  เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวนท้ังสิ้น 34 โครงการ  คิดเปนรอยละ 75.55

สาเหตุท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จมีผลสําเร็จของโครงการเพียง 34 โครงการ  หรือ  รอยละ
31.7 ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9-2561) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (งบประมาณตาม
ขอบัญญัติรวมท้ังสิ้น 9,625,700.๐๐ เบิกจาย 3,3880,609.40 บาท) เนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ  มีงบประมาณในการดําเนินงานนอย  แตระดับความตองการของประชาชนมีมาก  ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จจะพยายามแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ตอไป
๗. สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงาน โครงการที่มีการ
ดําเนินการแลว
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด (%)

(๑)

ดําเนินการแลวเสร็จ
(โครงการ)

(1)

อยูระหวาง
ดําเนินการ
(โครงการ)

(2)

ยังไมดําเนินการ
(โครงการ)

(3)

ยกเลิก
(โครงการ)

(4)

โครงการท้ังหมด
(โครงการ)

(5)

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 15 - 6 - 21 33.33
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 4 - - - 4 8.89
ยุทธศาสตรท่ี ๓ - - - - - -
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 1 - 1 - 2 2.22
ยุทธศาสตรท่ี ๕ 14 - 3 - 17 31.11
ยุทธศาสตรท่ี ๖ - 1 - - 1 -

รวม 34 1 1๐ - 45 75.55



แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

๘. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 34 โครงการ  จํานวนเงิน
3,711,609.40 บาทสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร  ดังนี้

ยุทธศาสตร

การเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ การใชจายงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด (%)

งบประมาณท่ีใชในการ
ดําเนินโครงการ(บาท)

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๒,499,129.40 3,112,000.00 25.96
ยุทธศาสตรท่ี ๒ 488,940.๐๐ 500,000.00 5.08
ยุทธศาสตรท่ี ๓ - - -
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 30,000 60,000.00 0.31
ยุทธศาสตรท่ี ๕ 862,540.๐๐ 1,064,700.00 8.96
ยุทธศาสตรท่ี ๖ - 4,889,000.00 -

รวม 3,880,609.40 9,625,700.00 40.31

๑๕

๔

0

๑

๑๔

๐

๓๔

๖

๐

0

1

๓

๑

๑๑

21

4

0

2

17

1

45

ยุทธศาสตรท่ี ๑

ยุทธศาสตรท่ี ๒

ยุทธศาสตรท่ี ๓

ยุทธศาสตรท่ี ๔

ยุทธศาสตรท่ี ๕

ยุทธศาสตรท่ี ๖

รวม

โครงการท้ังหมด ยังไมดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ



แผนภูมิกราฟ : แสดงผลการเบิกจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําป 2559

โครงการ
ผลการดําเนินการ งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจายไป

1. โครงการซอมสรางผิวทางแอส
ฟสทติกคอนกรีต สายบานสําโรง
ทาบ – บานสังแก ตําบลเสม็จ

 - - 8,114,400 8,094,000

รวม 1 โครงการ 1 - - 8,114,400 8,094,000

ผลการดําเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

โครงการ
ผลการดําเนินการ งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณท่ี
เบิกจายไป

1. โครงการปรุงถนนบานหนองมา
หมูท่ี 2 (สายหนองมา – หวยจริง)

 - - 82,720 82,720

รวม 1 โครงการ 1 - - 82,720 82,720

๒,๔๙๙,๑๒๙.๔๐

๔๘๘,๙๔๐.๐๐

0

๓๐,๐๐๐.๐๐

๖๙๓,๕๔๐.๐๐

0

๓,521,๘๑3.๘๑

๓,๑๑๒,๐๐๐.๐๐

500,000.00

0

60,000.00

895,700.00

4,889,000.00

๙,๔๕๖,๗๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรท่ี ๑

ยุทธศาสตรท่ี ๒

ยุทธศาสตรท่ี ๓

ยุทธศาสตรท่ี ๔

ยุทธศาสตรท่ี ๕

ยุทธศาสตรท่ี ๖

รวม

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด(บาท) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ(บาท)



ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีเบิกจายเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559

โครงการ
ผลการดําเนินการ งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1. โครงการขุดลอกสระนํ้าสาธารณะประโยชน
(โรงเรียนบานสังแก)

 - - 275,000 274,000

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ดานทิศใตบานหนองมา
หมูท่ี 2

 - - 347,000 345,000

3. โครงการกอสรางถนน คสล. ทิศตะวันตกบาน
นายสมคิด ไชยพันนา

 - - 132,000 130,000

4. โครงการกอสรางถนนดิน สายบานสังแก – บานโสน
นอย

 - - 434,000 432,500

5. โครงการปรับปรุงถนนดินดินลงหินคลุก สายบานสัง
แก-บานตากํ่า

 - - 143,000 140,000

6. โครงการกอสรางถนน คสล. สี่แยกบานนายศรีลา ไป
กลางหมูบานทิศเหนือ

 - - 217,000 215,000

7. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสามแยกบานลุง
ตอย – สามแยกทิศเหนือบานตากํ่า

 - - 263,000 260,000

8. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ฝาปดตะแกรง
เหล็กบานสองหอง

  - 382,000 -

9. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลงหินคลุกจาก
บานโนนชัย – บานสังแก

 - - 61,000 60,000

10. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาโรงสูบนํ้าดิบ
บานสังแก

 - - 100,000 98,000

11. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายทองมนต
บานเสม็จ

 - - 99,000 98,000

12. โครงการกอสรางสนามกีฬาอเนกประสงประจํา
หมูบาน  บานศรีสวัสดิ์  หมูท่ี 8

 - - 97,000 96,000

13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบานสอง
หอง – บานนา ต.ตรึม

 - - 100,000 97,300

14. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจรูญ  - - 95,000 93,500
15. โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานตากํ่า-ปูตา  - - 55,000 54,000

รวม 15 โครงการ 14 1 - 2,800,000 2,393,300



๙. การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จใน
ภาพรวม (แบบท่ี ๓/๒)

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถาม ๒๐๐ ราย
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

๑๐๐
๑๐๐

๕๐
๕๐

2. อายุ
อายุต่ํากวา 20 ป
อายุ 20 - 30 ป
อายุ 31 - 40 ป
อายุ 41 - 50 ป
อายุ 51 - 60 ป
อายุมากกวา 60 ป

11
๓๘
๕9
53
๑๗
๒๒

๕.๕
๑๙

๒๙.๕
๒๖.๕
๘.๕
๑๑

3. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเทา
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อ่ืนๆ

1๒๙
๔๔
๘

๑๙
-
-

๖๔.๕
๒๒
๔

๙.๕
-
-

4. อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขายธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกร
อ่ืนๆ

๓
-
๗
๗

๒๗
1๕๖

-

๑.๕
-

๓.๕
๓.๕

๑๓.๕
๗๘
-



ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก
(%)

พอใจ
(%)

ไมพอใจ
(%)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 25.77 70.99 3.24
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 22.72 72.81 4.47
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.77 68.47 5.76
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 21.44 72.61 5.95
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 26.76 67.09 6.15
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 23.71 70.59 5.70
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 25.09 70.15 4.76
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 24.30 69.76 5.94
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 25.82 69.45 4.73

ภาพรวม 24.60 70.21 5.19

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

25.77 22.72 25.77
21.44

26.76 23.71 25.09 24.3 25.82 24.6

70.99 72.81
68.47

72.61
67.09

70.59 70.15 69.76 69.45 70.21

3.24 4.47 5.76 5.95 6.15 5.7 4.76 5.94 4.73 5.19

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ภาพรวม

พอใจมาก(%) พอใจ(%) ไมพอใจ(%)



๑๐. ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
จําแนกตามยุทธศาสตร (แบบท่ี ๓/๓)

๑๐.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.3
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.2
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.3
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.4
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.4
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.6

ภาพรวม 7.35

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.4

7.3

7.2

7.3

7.2

7.4 7.4

7.6

7.35

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)



๑๐.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรอินทรีย

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.6
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.5
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.1
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.4
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.4
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.6
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.6

ภาพรวม 7.4๓

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานเกษตรอินทรีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.6

7.5

7.1

7.4

7.2

7.4

7.6 7.6

7.43

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



๑๐.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.4
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.4
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.4
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.3
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.1
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5

ภาพรวม 7.34

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.4 7.4 7.4 7.4

7.2

7.3

7.1

7.5

7.34

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



๑๐.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.4
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.4
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.4
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.3
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.3
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.๐
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.3
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5

ภาพรวม 7.32

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.4 7.4 7.4

7.3 7.3

7

7.3

7.5

7.32

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



๑๐.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.3
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.1
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.3
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.4
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5

ภาพรวม 7.28

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7.3

7.2

7.3

7.1 7.1

7.3

7.4

7.5

7.28

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



๑๐.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.๑
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.1
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.1
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.3
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.๐
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.๑

ภาพรวม 7.๑๕

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

๗.๑๐

7.2

7.3

7.1 7.1
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๗.๐๐

๗.๑๐

๗.๑๕

ขอท่ี ๑ ขอท่ี ๒ ขอท่ี ๓ ขอท่ี ๔ ขอท่ี ๕ ขอท่ี ๖ ขอท่ี ๗ ขอท่ี ๘ ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



สรุป : ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
จําแนกตามยุทธศาสตรดังนี้

ยุทธศาสตร จํานวนผูตอบ คะแนนเฉลี่ย

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ๒๐๐ 7.35
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเกษตรอินทรีย ๒๐๐ 7.4๓
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน ๒๐๐ 7.34
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอม ๒๐๐ 7.32
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ๒๐๐ 7.28
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๒๐๐ 7.๑๕

คาเฉลี่ยรวม ๒๐๐ ๗.๓๑

แผนภูมิกราฟ : แสดงผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

๑๑. การประเมินผลลัพธของโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ไดคัดเลือก

โครงการภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสนใจหรือใหความสําคัญนํามาประเมินผลลัพธของโครงการ  จํานวน
๕ โครงการ นอกเหนือจากท่ีติดตามความกาวหนาของโครงการตามแผนการดําเนินงานประจําปท้ังหมด  โดย
ดําเนินการประเมินผลดวยการใชแบบสอบถามเพ่ือจะไดทราบถึงผลท่ีไดจากการดําเนินงานตามโครงการเม่ือ
เสร็จสิ้นแลว  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนตองการรับทราบความพึงพอใจของประชาชน
ท่ัวไป  หรือกลุมเปาหมายตามโครงการวามีมากนอยเพียงใด  มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางไร  เพ่ือให

7.35

๗.๔๓

7.34 7.32
7.28

๗.๑๕

๗.๓๑

ยุทธศาสตรท่ี
๑

ยุทธศาสตรท่ี
๒

ยุทธศาสตรท่ี
๓

ยุทธศาสตรท่ี
๔

ยุทธศาสตรท่ี
๕

ยุทธศาสตรท่ี
๖

คาเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)



หนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไปซึ่งสรุปผล
การประเมินในแตละยุทธศาสตร  ไดดังนี้

๑๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน
- โครงการเรียนรูนอกสถานท่ีงบประมาณท่ีไดรับตามขอบัญญัติ 4๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณท่ี

เบิกจาย 4๐,๐๐๐ บาท (รายไดอ่ืนๆ)
สวนการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  รวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสม็จ  และทุก

ภาคสวน ไดรวมดําเนินงานตามโครงการเรียนรูนอกสถานท่ี โดยบริหารจัดการโครงการฯ พาผูปกครองและ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสวนการศึกษาฯ ไดแจกแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการฯ  จํานวน
๑๐๐ ชุด  เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง/แกไขในการจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ีในครั้งตอไป สรุปผล
จากการประเมินผลลัพธ ดังนี้

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป
1. เพศ

1) ชาย (๕๐%) 2) หญิง (๕๐%)
2. อายุ

1) ต่ํากวา 20 ป (๘๐%) 4) 41–50ป (๒%)
2) 20–30 ป (๕%) 5) 51–60 ป (2%)
3) 31–40 ป (๓%) 6) 60 ปข้ึนไป (๘%)

3. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา (๗๕%) 4) ปริญญาตรีข้ึนไป (๗%)
2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (๑0%) 5) สูงกวาปริญญาตรี (๑%)
3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา (- %) ๖) อ่ืนๆ (๗%)

4. อาชีพ
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (๕%) 3) คาขาย (- %)
2) รับจาง (- %) 4) นักเรียน/นักศึกษา (๘๕%) 5) อ่ืนๆ (๑๐%)

5. ทานเขารวมโครงการเรียนรูนอกสถานท่ี
1) เปนประจํา (80%) 2) บางครั้ง (20%)

สวนท่ี 2 : ความพึงพอใจตอโครงการเรียนรูนอกสถานท่ี

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

1. มีการเปดโอกาสใหเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทุกภาคสวน  มี
สวนรวมในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม

๑๐ ๗๐ ๒๐ - -



2. มีการประชาสัมพันธใหเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทุกภาคสวน
รับรูขอมูลของการจัดโครงการ/กิจกรรม

๑๕ ๖๕ ๒๐ - -

3. ความเหมาะสมของสถานท่ีดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๕ ๒๐ ๕ - -
4. ความเหมาะสมของกิจกรรม/ระยะเวลา - ๕๐ ๓๕ ๑๕ -
๕. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ๘๕ ๑๐ ๕ - -
๖. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๖๕ ๒๕ ๑๐ - -

คาเฉลี่ย ๔๑.๖๗ ๔๐.๐๐ ๑๕.๘๓ ๒.๕๐ -
๑๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเกษตรอินทรีย
- โครงการจัดซื้อพันธุขาวหอมมะลิ 105 ,กข 15 สนับสนุนพันธุขาว งบประมาณท่ีไดรับตาม

ขอบัญญัติ 13,๐๐๐ บาท  งบประมาณท่ีเบิกจาย 119,3๐๐ บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
ผลการประเมินผลลัพธโครงการจัดซื้อพันธุขาวหอมมะลิ 105 ,กข 15 สนับสนุนพันธุขาว จาก

แบบสอบถาม  จํานวน ๑๐๐ ชุด  สรุปผลไดดังนี้
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป

1. เพศ
1) ชาย (๕๐%) 2) หญิง (๕๐%)

2. อายุ
1) ต่ํากวา 20 ป (๓%) 4) 41–50ป (๒%)
2) 20–30 ป (๕%) 5) 51–60 ป (2%)
3) 31–40 ป (๘๐%) 6) 60 ปข้ึนไป (๘%)
3. ระดับการศึกษา

1) ประถมศึกษา(๗๐%) 4) ปริญญาตรีข้ึนไป (๗%)
2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (๑๕%) 5) สูงกวาปริญญาตรี (๑%)
3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา (-%) ๖) อ่ืนๆ (๗%)

4. อาชีพ
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (-%) 4) เกษตรกร (๙๐%)
2) รับจาง (- %) 5) อ่ืนๆ (๑๐%)
3) คาขาย (- %)

5. ทานเขารวมโครงการจัดซื้อพันธุขาวหอมมะลิ 105 ,กข 15
1) เปนประจํา (๙0%) 2) บางครั้ง (๑0%)

สวนท่ี 2 : ความพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือพันธุขาวหอมมะลิ 105 ,กข 15

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

๑๐ ๗๐ ๒๐ - -



2. มีการประชาสัมพันธประชาชนทุกภาคสวน  รับรูขอมูลของ
การจัดโครงการ/กิจกรรม

๑๕ ๖๕ ๒๐ - -

3. มีการแนะนําทางดานวิชาการท่ีเก่ียวของ ๖๐ ๒๐ ๒๐ - -
4. ความเหมาะสมของกิจกรรม - ๕๐ ๔๐ ๑๐ -
๕. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ๘๕ ๑๐ ๕ - -
๖. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๐ ๑๐ ๑๐ - -

คาเฉลี่ย ๔๑.๖๗ ๓๗.๕๐ ๑๙.๑๖ ๑.๖๗ -
๑๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพลังงานทดแทนท่ีย่ังยืน

หมายเหตุ : ไมมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
๑๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอม
- โครงการประชาปลูกปา งบประมาณท่ีไดรับตามขอบัญญัติ 3๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณท่ี

เบิกจาย 3๐,๐๐๐ บาท (เงินอุดหนุนท่ัวไป)
ผลการประเมินผลลัพธโครงการประกวดหมูบานนาอยู  ประจําป 2559 จากแบบสอบถาม

จํานวน 84 ชุด  สรุปผลไดดังนี้
1. เพศ

1) ชาย (44%) 2) หญิง (56%)
2. อายุ

1) 20–30 ป (6%) 2) 31–40 ป (13%)
3) 41–50ป (33%) 4) 51 ปข้ึนไป (48%)

3. การศึกษา
1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (38%) 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (34%)
3) ปวส./อนุปริญญา (13%) 4) ปริญญาตรีข้ึนไป (15%)
๕) สูงกวาปริญญาตรี (-%) ๖) อ่ืนๆ (-%)

4. ประเภทผูตอบแบบประเมิน
1) ประชาชนท่ัวไป (52%) 2) สมาชิกองคกรสตรี (9%)
3) สมาชิกกลุมแมบาน (16%) 4) กรรมการหมูบาน (17%) 5) อ่ืนๆ (6%)

5. กิจกรรมในโครงการประชาปลูกปาท่ีทานเขารวมกิจกรรมหรือรับประโยชน
1) กิจกรรมจัดระเบียบบริบทหมูบาน (2%) 2) กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะ (17%)
3) กิจกรรมปุยอินทรียชีวภาพ (22 %) 4) กิจกรรมประชาสัมพันธลดปริมาณขยะ (59%)
๕) อ่ืนๆ (-%)

6. ประเด็นความพึงพอใจ

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด
(%) มาก

(%)

ปาน
กลาง
(%)

นอย
(%)

นอย
ท่ีสุด
(%)

1. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการจัดระเบียบบริบทหมูบาน 3๕ ๔๓ ๖ - -



2. ประชาชนในชุมชนของทานมีสวนรวมในการลดปริมาณ
ขยะ/รักษาความสะอาดของตน

๒๓ 47 13 1 -

3. ประชาชนในทองถ่ินของทานมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามโครงการประชาปลูกปา

๒๑ 51 1๐ 2 -

4. เม่ือดําเนินการตามโครงการแลว ทําใหทองถ่ินของทาน
เปนหมูบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี

18 63 ๓ - -

5. ทานมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ
ประชาปลูกปา

๒๕ 5๐ 8 1 -

คาเฉลี่ย ๒๔.๔๐ 5๐.๘๐ ๘ ๐.๘๐ -
๑๑.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
- โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลเสม็จ  งบประมาณท่ีไดรับตามขอบัญญัติ ๒๐,๐๐๐

บาท  งบประมาณท่ีเบิกจาย 19,75๐ บาท (รายไดอ่ืนๆ)
ผลการประเมินผลลัพธโครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลเสม็จ  ประจําป ๒๕59 จาก

แบบสอบถาม  จํานวน 147 ชุด  สรุปผลไดดังนี้
1. เพศ

1) ชาย (33 %) 2) หญิง (67 %)
2. อายุ

1) 20–30 ป (1%) 2) 31–40 ป (10%)
3) 41–50 ป (14%) 4) 51 ปข้ึนไป (75%)

3. การศึกษา
1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (34 %) 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (32%)
3) ปวส./อนุปริญญา (12 %) 4) ปริญญาตรีข้ึนไป (22%)

4. ประเภทผูตอบแบบประเมิน (เลือกไดเพียง 1 ขอ)
1) กรรมการหมูบานหรือทองถ่ิน(66%)
2) ผูแทนภาครัฐ/เอกชน (3%)
3) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ(2%)
4) กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

(2%)
5) กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เสม็จ (2%)
6) อ่ืนๆ (25%)

5. ทานคิดวาแนวทางการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน(แผนพัฒนาหมูบาน) ประจําป 2559 ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จประสานไปยังหมูบาน  โดยนําแผนชุมชน(แผนพัฒนาหมูบาน) ประจําป 2559
ใหชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ิน  ดําเนินการเขาสูกระบวนการทําจัดเวทีประชาคมในระดับหมูบาน  มีความเห็นวา

1 ) เหมาะสมดีแลว (79%) 2) ควรปรับปรุง (19%) 3) อ่ืนๆ (2%)
6. ทานคิดวารูปแบบการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมูบาน)ปตอไป ควรใชแนว

ทางการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมูบาน) รูปแบบใด
1) รูปแบบเดิม (68%) 2) ควรปรับปรุง (30%) 3) อ่ืนๆ (2%)



7. ทานไดเขารวมประชุมประชาคม (ราง) แผนชุมชน (แผนพัฒนาหมูบาน)ในระดับหมูบานของทาน
1) เขารวมประชาคมทุกครั้ง (73%) 2) ไมเคยเขารวมประชาคมเลย (0%)
3) เขารวมเปนบางครั้ง (25%) 4) อ่ืนๆ (2%)

8. ทานมีความเห็นวาปญหา/ความตองการจากแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมูบาน) ของทาน  องคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559–2561)

1) มากท่ีสุด (43%) 2) ปานกลาง (53%) 3) นอย (4%)
9. ทานมีความเห็นวากิจกรรม/โครงการจากแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมูบาน)ของทาน องคการบริหาร

สวนตําบลเสม็จนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561) แลว ทานมีความคาดหวังท่ีจะไดรับ
การตอบสนองในการสนับสนุนงบประมาณใหแกชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ินของทานในระดับใด

1) มากท่ีสุด (38%) 2) ปานกลาง (60%) 3) นอย (2%)
๑๐. ความคิดเห็นตอโครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลเสม็จ

ขอความ
ความคิดเห็น

เห็นดวย
(%)

ไมเห็นดวย
(%)

1) กอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
และพัฒนาทองถ่ิน

100 -

2) กอใหเกิดการทํางานเปนทีม สรางความเขมแข็งระหวางสมาชิกในทองถ่ิน 100 -
3) กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ระหวางสมาชิกในทองถ่ินดวยกันเอง
และระหวางทองถ่ินกับองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

100 -

4) ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเสม็จทราบถึงปญหา  อุปสรรค ความ
ตองการท่ีแทจริงของทองถ่ิน

99 1

5) กอใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
เสม็จ/คณะกรรมการหมูบานหรือทองถ่ิน

100 -

คาเฉลี่ย ๙๙.๘๐ ๐.๒๐

11. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม
1) การติดตอประสานงานควรประสานทางสื่อใหชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ิน รับทราบผาน

ประธานฯ หรือคณะกรรมการหมูบาน
2) งานท่ีชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ิน  ตองรับทราบหรือดําเนินการควรมีเวลาใหตามสมควร
3) อยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลเสม็จสนองตอบแผนพัฒนาพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ

ตอชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ิน  โดยเร็วเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ี
4) อยากใหมีการประชุมการจัดทําแผนฯ ในทุกๆ ป หรืออยางนอยปละ ๑ ครั้ง หรือทําการ

ทบทวนภายในปงบประมาณ ปละ ๑ ครั้ง
5) องคการบริหารสวนตําบลเสม็จควรจัดทําความจําเปนพ้ืนฐานท่ีบางชุมชน/หมูบาน/

ทองถ่ินยังไมมีเชนปายจราจรปายบอกทางตางๆท่ีจะบอกใหประชาชนทราบ
๑๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
- โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุกงบประมาณท่ีไดรับตามขอบัญญัติ 82,72๐ บาท

งบประมาณท่ีเบิกจาย 82,72๐บาท (รายไดอ่ืนๆ)



ผลการประเมินผลลัพธโครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก จากแบบสอบถาม  จํานวน ๑๐๐ ชุด
สรุปผลไดดังนี้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. เพศ

1) ชาย (๕๐%) 2) หญิง (๕๐%)
2. อายุ

1) ต่ํากวา ๒๐ป (๒%) 4) 41–50ป (๗%)
2) 20–30 ป (๕%) 5) 51–60 ป (2%)
3) 31–40 ป (๘๑%) 6) 60 ปข้ึนไป (๓%)

3. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา(๗๑%) 4) ปริญญาตรีข้ึนไป (๗%)
2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (๑๕%) 5) สูงกวาปริญญาตรี (๑%)
3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา (-%) ๖) อ่ืนๆ (๖%)

4. อาชีพ
1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (-%) 4) เกษตรกร (๘๐%)
2) รับจาง (-%) 5) อ่ืนๆ (๒๐%)
3) คาขาย (-%)

5. ความคิดเห็นตอโครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด
(%)

มาก
(%)

ปาน
กลาง
(%)

นอย
(%)

นอย
ท่ีสุด
(%)

1. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีในการใชสาธารณะ ๔๐ 5๐ ๑๐ - -



2. ประชาชนในชุมชนของทานมีสวนรวมในการ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับการซอมแซมถนนเพ่ือ
สาธารณะ

๖๕ ๓๐ ๕ - -

3. ประชาชนในทองถ่ินของทานไดรับประโยชนจาก
โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก

34 ๖ ๕๘ 2 -

4. เม่ือดําเนินการตามโครงการฯแลว  สามารถ
ตอบสนองความตองการ/แกไขปญหาความ
เดือดรอนได

18 63 19 - -

5. ทานมีความพึงพอใจในการดําเนินงานตามโครงการ
ซอมแซมถนนดินลงหินคลุก

37 5๒ ๑๐ 1 -

คาเฉลี่ย 3๘.๘๐ ๔๐.๒๐ ๒๐.๔๐ ๐.๖๐ -

สวนท่ี ๓
สรุปผลและขอเสนอแนะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๑. สรุปผล

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รวมจํานวนโครงการท้ังสิ้น 45 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 34 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ 1 ยังไมดําเนินการ 1๐ โครงการ (ขอมูลสิ้นสุดปงบประมาณ  วันท่ี ๓๐ กันยายน 2559)

องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559-๒๕61 ดังนี้
๑.๑ มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2559 จํานวนท้ังสิ้น 142 โครงการ
๑.๒ มีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2559 บรรจุลงในขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  จํานวนท้ังสิ้น
45 โครงการ  คิดเปนรอยละ 31.7

๑.๓ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 34 โครงการ  คิดเปนรอยละ 31.7

๑.๔ มีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรลุเปาหมายตามขอบัญญัติตําบล  เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 34 โครงการ  คิดเปนรอยละ 75.55

สาเหตุท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  มีผลสําเร็จของโครงการเพียง 34 โครงการหรือ รอยละ
11.7 ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (งบประมาณตาม
ขอบัญญัติรวมท้ังสิ้น 9,625,700.๐๐ เบิกจาย 3,3880,609.40 บาท) เนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ  มีงบประมาณในการดําเนินงานนอย  แตระดับความตองการของประชาชนมีมาก  ท้ังนี้  องคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จจะพยายามแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ตอไป
๒. ขอเสนอแนะ



จากการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลเสม็จพบวาประชาชนสวนใหญพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จไดเสนอแนะขอคิดเห็นดังนี้

๒.๑ โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปควรมีความสัมพันธกับศักยภาพดานงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ท้ังตองมีความเปนไปไดในรูปธรรม

๒.๒การดําเนินการตามโครงการ  และการใชจายงบประมาณในการดําเนินการจริงควรใหสอดคลอง
กับงบประมาณท่ีตั้งไว

๒.๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการคาใชจายของโครงการใหใกลเคียงกับการดําเนินการจริง
๒.๔ ควรดําเนินโครงการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงานเพ่ือไมใหเกิด

ความลาชาในชวงระยะเวลาใกลสิ้นปงบประมาณ
๒.๕ โครงการท่ียังไมดําเนินการขอใหดําเนินการในปงบประมาณถัดไป



ภาคผนวก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สําเนา  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ท่ี 457/๒๕๕8 ลงวันท่ี 28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

- สําเนา คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ท่ี 458/๒๕๕8 ลงวันท่ี 28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

- สําเนา คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ท่ี 459/๒๕๕8 ลงวันท่ี 28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ

- สําเนา คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  ท่ี 460/๒๕๕8 ลงวันท่ี 28 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
เรื่อง  แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเสม็จ

- สําเนา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเสม็จ  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเสม็จ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559


