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ค าน า 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและสอดประสาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด   ที่มีเป้าหมายภายใน 4 ปี เพ่ือให้การด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุดจึงได้จัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาต าบล  ให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย  และ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา  และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี และแผนด าเนินงานต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนา  ดังนั้นในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมา 
รายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของ
โครงการ กล่าวค่อ โครงการที่มีผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติ
ก่อน โดยแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภทค่อ 
 1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 2. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่่นด าเนินการตามที่มีระเบียบ กฎหมาย 
             ก าหนด 

3. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่่น รวมทั้งโครงการที่เกิน 
    ศักยภาพของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมุด 
 1. เพ่่อพัฒนาต าบลสมุดให้เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งย่นบนพ้่นฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัฒน์ 

2. เพ่่อยกระดับคุ ภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การประกอบ 
อาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้า  และเท่า
เทียมกัน 

3. เพ่่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด และส่งเสริม  
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. เพ่่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง มีทัพยากร การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุก
ด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาต าบล และการพัฒนาการบริหาร 

3.ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดท าแผนที่ถอดออกมาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่่อก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา  เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามพันธกิจ  ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้  และเพ่่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพ่้นที่ 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้ันตอนในการจัดท า  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  ค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับค ะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูร าการ
ความร่วมม่อของทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
และรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชน 
  หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม  สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่   
บูร าการ  ทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และ
รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน ต าบลแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจไม่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนก็ได้ และให้ค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจาร าด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
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  ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นในการจัดท า  ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน  
หมู่บ้าน และน าแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
ส านัก/กอง/ส่วนอ่่น ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่่อเสนอค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจาร าส่งให้
ค ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3  ค ะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
ค ะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
เสนอค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่่อพิจาร าให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่  4  ค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจาร าให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว น าเสนอ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่  5  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจาร าอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้อง
ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้  ค ะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่่อประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ส าหรับกร ีองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่่อให้ความเห็นชอบ  แล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงพิจาร าอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
4.  ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 

1. เพ่่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่่อช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. ช่วยให้การพัฒนาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างต่อเน่่อง  
4. ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาในการน าแผนไปปฏิบัติ 
5. ขจัดปัญหาความซ้ าซ้อน ความขัดแย้ง ในระบบ 
6. ตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ถูกเป้าหมาย 
7. สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้่นฐานเพ่่อการศึกษา  วิจัย  ในการกระจายอ านาจ 
8. รองรับภารกิจการกระจายอ านาจในอนาคต 
นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาสามปียังเป็นเคร่่องม่อที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

พิจาร าอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่่อให้เกิดประโยชน์สาธาร ะสูงสุด 

 
                                                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมุด 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมุด 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  
1.มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นทางผ่านไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
2.มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดให้มีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคท่ียั่งยืน 
3.มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีความเอ้ืออาทร 
4.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
5.มีบุคลากร จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และจากสถาบันศาสนาในพ้ืนที่ ที่มีความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนให้การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.มีสถานบริการด้านสุขภาพและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.มีเกจิอาจารย์ชื่อดัง (หลวงปู่หงษ์ และหลวงปู่คีย์) ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไป และให้

ความส าคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.มีบุคคลในพ้ืนทีม่ีศักยภาพ และแหล่งเรียนรู้ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประชาชนในต าบล 
9.มีหอกระจายข่าว  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทางราชการทุกหมู่บ้าน  ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
10.สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทางการบริหารตามหลัก   

ธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
จุดอ่อน 
1.บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการท างาน 
2.ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอตลอดปี 
3.ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
4.ประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนน้อย 
5.ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
6.การตั้งครรภ์ก่อนอันควร เรียนไม่จบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ต่อเนื่อง 
8.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
9.ประชาชนในพืน้ที่ต าบลสมุดให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสังคมยังน้อย 
10.การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
11.ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
12.ประชาชนมีความต้องการครอบครองที่ดินท ากินมาก ท าให้เกิดการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  

และการตัดไม้ท าลายป่า ท าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  
1.นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

การท่องเที่ยว และการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลสมุด มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์  
3.พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ท าให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

และการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น 
 

  อุปสรรค  
1.เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน 
2.เศรษฐกิจโลกตกต่ ากระทบต่อมูลค่าสินค้าเกษตรของท้องถิ่น 
3.กระแสบริโภค วัตถุนิยมและสื่อที่ไม่เหมาะสม เข้าสู่สังคมของท้องถิ่นในขั้นรุนแรง 
4.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น 
5.สภาวการณ์ทางเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาระดับท้องถิ่น  
6.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
 
 
2.2 การประเมินประสิทธิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
    2.2.1 การด าเนินงานแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ            
ที่เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6 1,492,600 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23 2,750,501 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

24 9,368,762 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 14,000 
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2.2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2558 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ร้อยละ (Percentage) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 

ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 

จ านวน
โครงการ 
ที่อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน 
โครงการ 
ทีมี่การ 
ยกเลิก 

จ านวน 
โครงการ 
ที่มีการ
เพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 6 100 0 0 1 100 7 100 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

0 0 0 0 19 82.60 4 17.39 2 100 21 91.31 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการจัด
ระเบียบสังคม
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

0 0 0 0 18 75 6 25 2 100 20 83.33 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

รวม 0 0 0 0 44 81.48 10 18.51 5 100 49 90.74 

2.2.3 ค่าร้อยละของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิงาน รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 

รายการ งบประมาณตามแผนปี 
2558 

ด าเนินการจริงปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ 90 57 63.33 

จ านวนงบประมาณ 30,883,750 20,259,063 65.59 
ด าเนินการประเมินการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    ด าเนินการประเมินผลหลังสิ้นสุด

งบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ว่า ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
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ล าดับที่ กิจกรรม/ขอบเขต ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวชี้วัด(KPI) 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  น า

โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2558 – 2560) มาด าเนินการตาม
แผน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะ
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 
2558) 

จ านวนโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาสามปี และ
น ามาเปรียบเทียบกับ
โครงการที่ปรากฏใน
ข้อบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

องค์การบริหารส่วนต าบล
สมุด  ผลสัมฤทธิ์
ความส าเร็จ ในระดับ
คะแนน  63.33 

(อ้างอิงจากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2558 
การค านวณผลตัวชี้วัด(สูตรการค านวณ)  

1. กิจกรรมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560 ) มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอ โครงการ/กิจกรรม
ของชุมชนต าบลสมุด 

              
                จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในข้อบัญญัติ   x  100 
                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เฉพาะปี 2558 

 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลสัมฤทธิ์
ความส าเร็จ ในระดับ

คะแนน   

ผลการ
ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558 – 2560) มาด าเนินการตามแผน โดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะ
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2558) 

60 63.33 

        
สรุปได้ว่า  การด าเนินวัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558– 2560)    สามารถ

ปฏิบัติตามตัวชี้วัด (KPI)  ที่วางไว้  

 

2. 

2.3 
 
 
 



 

สรุปภาพรวม 
   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ประจ าปีงบประมาณ สามารถน าโครงการในแผนไปปฏิบัติได้ จ านวน 57 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ  63.33  
ของแผนพัฒนา และสามารถน าโครงการตามข้อบัญญัติไปปฏิบัติได้จริง จ านวน 57  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.33  ของแผนพัฒนา 3 ปี มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้นรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   20,259,063  คิดเป็นร้อยละ 65.59   ของแผนพัฒนาสามปี รายละเอียดมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี 2558 ร้อยละ โครง 
การน าแผนไป

ปฏิบัติ 
(5) 

(3)x100/(1) 

จ านวน
โครงการ
ที่ด าเนิน 
การเสร็จ 

(6) 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
โครงการที่เสร็จ 

(7) 
(รวมเงินสะสม) 

ค่าร้อยละ
งบ      

ประมาณ 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
(8) 

(7x100/(4) 

ค่าร้อยละ
โครงการที่
เสร็จตาม
ข้อบัญญัติ 

(9) 
(6)x100/(3) 

ค่าร้อยละ
งบประมาณ

ตาม
แผนพัฒนา 

(10) 
(7)x100/(2) 

ค่าร้อยละ
โครงการ
ตามแผน 
พัฒนา 
(11) 

(6)x100/(1) 

โครง 
การตาม

แผน 
(1) 

งบประมาณ            
ตามแผน 

(2) 

โครง 
การข้อ 
บัญญัติ 

(3) 

งบประมาณ 
(4) 

ตามข้อบัญญัติ เงิน
สะสม 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

26 8,466,750 
6 1,522,500 - 11.54 6 1,492,600 98.04 100 17.63 23.07 

2.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 31 11,324,000 

23 3,136,515 - 74.19 19 2,750,501 87.69 82.61 24.29 61.29 

3.ด้านการจัด
ระเบียบสังคมและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

23 10,318,000 24 12,874,060 - 104.35 21 9,368,762 72.77 87.5 90.80 91.30 

4. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 775,000 1 30,000 - 10 1 14,000 46.67 100 46.67 10 

รวม 90 30,883,750 54 17,664,000 - 60.33 48 13,625,863 77.14 88.89 44.12 53.33 
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.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34.39   พึงพอใจมาก  ร้อยละ  56.72  พึง
พอใจ  ร้อยละ 8.83ไม่พอใจ   

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดว่า  หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมาก   มีมากกว่าร้อยละ 
50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสมุดสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุดดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า  ประชาชนมี
พอใจ และพอใจมากรวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 91.11   ซ่ึงแสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสมุดได้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ( ทั้งต าบล ) 

ประเด็น 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 71 35.5 117 58.5 12 6 200 100 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 49 24.5 136 68 14 7 200 100 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 68 34 112 56 20 10 200 100 
4. การวางแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 71 35.5 107 53.5 22 11 200 100 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 76 38 102 51 22 11 200 100 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 71 35.5 119 59.5 10 5 200 100 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู้การแก้ไขปัญหา 58 29 120 60 22 11 200 100 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 75 37.5 103 51.5 22 11 200 100 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 80 40 105 52.5 15 7.5 200 100 

รวม 68.78 34.39 113.44 56.72 17.67 8.83 200 100 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร

1 1.1  กอสราง ซอมแซม ปรับรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอลอดเหลี่ยม ทอระบายน้ํา  1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.2   กอสราง ซอมแซม ขุด ขุดลอก ประปา หนองน้ํา คลอง สระน้ํา คลองสงน้ําฯ 

 1.3 ซอมแซม ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาและพัฒนาหอกระจายขาว  

 เสียงตามสายประจําหมูบาน/ตําบล 

2 2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  จัดสวัสดิการใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเอดส

2.3  เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม

2.4  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

2.5  สงเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

3 3.1  สงเสริมประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 3. ดานการจัดระเบียบสังคมและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

3.2  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.3  สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคการใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

4 4.1  ดูแล บํารุงรักษา ท่ีสาธารณะ การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน  4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 สรางจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

9

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา

สวนท่ี  3

         แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลสมุด



แบบ ผ 01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อประชาชนไดมีถนน กอสรางถนน คสล.ขนาด 4x370x0.15 ม. 448,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

บานทุงมนตะวันออก ม.1 ใชในการสัญจรไดสะดวก ถึงเขตบานตาปาง ม.6 380,300 170 ม. ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและมีความปลอดภัย

2 โครงการสรางเสริมถนนดินลงลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดมีถนน จากสะพานเช่ือมบานโคกจะ - ทํานบตากุน 421,200 540 ม. ประชาชนไดมีถนนสําหรับ กองชาง

ภายในหมูบานทุงมนตะวันออก ม.1 ใชในการสัญจรและขนสง ขนาด 6x540x0.15  ม. (360,000) ใชในการสัญจรและขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

3 โครงการวางทอระบายนํ้าภายใน เพื่อใหการระบายในฤดูฝนเปนไป 1.จากบานนางอัษฎาพร  ปลุกใจหาญ-บาน 304,000 160 ม. การระบายในฤดูฝนเปนไปอยาง กองชาง

หมูบานทุงมนตะวันออก ม.1 อยางรวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง นายสุพจน  ไมลึกดี  ระยะทาง 160 ม. รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง
(ทอ คสล.ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพัก) 2.จากบานนางมุณี  บุญสวัสด์ิ –บาน 513,000 270 ม.

นางทัศนีย ลอมนาค ระยะทาง 270 ม.

3.จากบานนางมาลี ชาวเมืองดี – บาน 437,000 230 ม.

นายสายันต  จันดี ระยะทาง 230 ม.

4.จาก รพ.สต.ทุงมน-บานนายประยอง  682,100 359 ม.
ลอมนาค  ระยะทาง 359 ม.

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ 1.จากสามแยกบานนายอนงค เงินเกา 448,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

หมูบานโชคบรันพัฒนา  ม. 2 ใชในการสัญจรไดสะดวก ถึงบานนายสุวันรี การงานดี ขนาด 448,000 200 ม. ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปลอดภัย 4x500x0.15 ม. 224,000 100 ม.

2.จากสามแยกบานนายบรัน บานบัว 448,000 200 ม.

ถึงสามแยกบานนางเสง่ียม บานบัว 380,300 170 ม.

ขนาด 5x370x0.15 ม.
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โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

                                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียว

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

  แนวทางการพัฒนา 1.1 การกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทอลอดเหล่ียม  ทอระบายน้ําฯ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียว



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อประชาชนมีถนนสําหรับ จากสามแยกปาประกายเพชร ถึงเขต 18,000,000 4,000 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง
เชื่อมระหวางตําบลสวาย ใชในการสัญจรไดสะดวก ตําบลสวาย ขนาด 6x4,000 ม. อปท./ขอสนับสนุน ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
บานโชคบรันพัฒนา ม.2 รวดเร็วและมีความปลอดภัย

6 โครงการเสริมสรางถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดมีถนน จากสามแยกที่ดินนางเพ็ญพิชชา ศรีราม 540,000 1,800 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

บานโชคบรันพัฒนา  ม. 2 ใชในการสัญจรและขนสง ถึงที่ดินนายงด บุญสวัสด์ิ ขนาด ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ผลผลิตทางการเกษตร 5x1,800x0.15 ม.

7 โครงการวางทอระบายนํ้าภายใน เพื่อปองกันนํ้าทวมขังในฤดูฝน จากหนาบานนายงด บุญสวัสด์ิ ถึงที่ดิน 500,000 250 ม. การระบายในฤดูฝนเปนไปอยาง กองชาง

หมูบานโชคบรันพัฒนา  ม. 2 และแกไขการระบายน้ํา น้ําทวมขัง นายชอบ ทอขนาด 60 ซม. 600,000 300 ม. รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง

 ระยะทาง 550 ม.

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อประชาชนไดมีถนนใชในการ 1.จากบานนางเสมอ เสียงตรง ถึง 504,000 100 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

ภายในหมูบานตาดอก ม. 3 สัญจรไดอยางสะดวก  รวดเร็ว แยกบานตาปาง ขนาด 5x241x0.15 ม. 170,800 61 ม. ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

พรอมวางทอระบายนํ้า พรอมวางทอระบายนํ้าØ 0.40x1 ม. 

จํานวน 2 จุด พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม.

2.จากบานนางกมลรัตน  ศรีราม 560,000 200 ม.

ถึงสามแยกบานนายจวน  ทวีฉลาด

ขนาด 5x200x0.15 ม. พรอมวางทอ 2 จุด

3.จากบานนายหอม จงมีเสร็จ ถึงบาน 560,000 200 ม.
นายณรงค แกวกมล ขนาด 5x200x0.15 ม. 

พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม. วางทอ

ขนาดØ 0.40x1 ม. จํานวน 2 จุด

9 โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากที่ดินนายพิชัย เสร็จประสงค ถึง 336,000 300 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

บานตาดอก ม.3 สัญจรไปมา ที่ไดมาตรฐาน สามแยกบานนาครอง ขยายขางละ ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 0.50 ม. ระยะทาง 300 ม.

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ 1.จากที่ดินนายพลิน  เผาพันธุ 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

หมูบานโคกจะ  ม. 4 ใชในการสัญจรไดสะดวก ถึงถนนลาดยางสายหนองหร่ี-ทุงมน ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและมีความปลอดภัย ขนาด 5x200x0.15 ม. 

2.จากศาลากลางหมูบาน ถึงบานนางลวน 280,000 100 ม.

ยืนตน ขนาด 5x100x0.15 ม. พรอมวางทอ

จํานวน 2 จุด 11

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม. 4 เพ่ือใหประชาชนในตําบลและตําบล ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 9,000,000 2,000 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง
เชื่อมระหวางตําบลสมุด-ตําบลปรือ ใกลเคียงมีถนนใชในการสัญจร ขนาด 8x2,000 ม. พรอมไหลทาง อปท./ขอสนับสนุน ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว วางทอระบายนํ้า  4 จุด

12 โครงการเสริมสรางถนนดินลง เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช จากบานนางทับ เสร็จประสงค ถึงแยก 324,000 600 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

หินคลุก หมูบานโคกจะ ม. 4 ในการสัญจรไดอยางสะดวก บานคลอง ตําบลปรือ ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็ว ขนาด 6x600x0.40 ม.

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช 1.ถนนเชื่อมตําบลจากที่ดินนายเฮียว โชเมืองดี 504,000 180 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

เสริมเหล็กพรอมทอระบายนํ้า  ในการสัญจรไดอยางสะดวก ถึงวัดสุวรรณาราม ขนาด 5x500x0.15 ม. 504,000 180 ม. ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

บานนาครอง ม. 5 รวดเร็ว ไหลทางขางละ 0.50 ม. วางทอ 2 จุด 392,000 140 ม.
2.จากบานนายประสบ มีงามดี-ท่ีนานายหมวย 840,000 300 ม.

สุดใสดี ขนาด 5x650x0.15 ม.พรอมวางทอ 700,000 250 ม.

ระบายนํ้าØ 60 ซม. จํานวน 2 จุด

14 โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนสําหรับ จากบานนายหมาย สุดใสดี ถึง 498,000 400 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

บานนาครอง ม.5 พรอมวางทอ สัญจรไปมา ที่ไดมาตรฐาน สามแยก อบต.สมุด ขยาย 0.50 ม. ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ระบายนํ้า ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ระยะทาง 400 ม.

15 โครงการถนนลงลูกรัง เพื่อใหประชาชนสัญจรสะดวก 2.จากอางเก็บนํ้าบานตาดอก-ที่นา 252,000 700 ม. ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก กองชาง

บานนาครอง  ม. 5 และขนสงผลผลิตทางการเกษตร นายหมาย สุดใสดี ขนาด 6x700x และขนสงผลผลิตทางการเกษตร

0.15 ม. พรอมวางทอระบายนํ้า 3 จุด

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนสัญจรสะดวก 1.บานนางฤทัยวรรณ ใหญมาก-บาน 504,000 180 ม. ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวก กองชาง

ภายในหมูบานตาปาง ม.6 และขนสงผลผลิตทางการเกษตร นายโฉลม ใหญมาก ขนาด (687,500) 199,000 70 ม. และขนสงผลผลิตทางการเกษตร

5x250x0.15 ม. วางทอØ0.60 ม. 3 จุด
2.บานนายสวงค แสงสุข-บานนางแฉลม เกานาน 728,000 260 ม.
ขนาด 5x260x0.15 ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม.

พรอมวางทอระบายนํ้าØ0.40 ม.  3 จุด

3.ทางเขาปาชาขนาด 5x200x0.15 ม. 500,000 200 ม.
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17 โครงการวางทอระบายนํ้าภายใน เพื่อแกไขปญหาการระบายนํ้า ทอขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพัก หมูบานไมเกิดนํ้าทวมขังในฤดูฝน กองชาง

หมูบานสมุด ม.7 และปองกันน้ําทวมขังภายในหมูบาน 1.จากส่ีแยกศาลากลางหมูบาน ถึงบาน 264,000 120 ม. และมีที่ระบายนํ้าภายในหมูบาน

นายคมเพชร โสนาพูน พรอมบอพัก 264,000 120 ม.

ระยะทาง 240  ม.

2.จากส่ีแยกศาลากลางหมูบาน ถึงบาน 264,000 120 ม.

นายประสาน วิเวกดัง ระยะทาง 240  ม. 264,000 120 ม.

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน 1. จากบานนายปญญา ยงย่ิงยืน ถึง 308,000 110 ม. ประชาชนในหมูบานและใกลเคียง กองชาง

เสริมเหล็กภายในหมูบาน ไดมีถนนสําหรับใชในการสัญจร ถึงสามแยกโรงเรียนบานสมุด 308,000 110 ม. เดินทางสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย

บานสมุด  ม.  7 ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว ขนาด 5x220x0.15  ม. ไหลทางขางละ

0.50 ม. วางทอ 2 จุด

2.จากบานนายชอบ  มาตรี 280,000 100 ม.

ถึงคุมโคกปะเดียก ขนาด 

5x100x0.15 ม.วางทอระบายนํ้า 1  จุด

3.จากบานนางอวย อุนัยบรรณ ถึงบาน 506,000 181 ม.

นางบอน โสนาพูน ขนาด 5x181x0.15 ม.

ไหลทางขางละ 0.50 ม. วางทอ 2 จุด

19 โครงการถนนดินลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนสัญจรสะดวก 1.จากแยกบานนางกล ต้ังใจดี 307,000 410 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

บานสมุด  ม. 7 และขนสงผลผลิตทางการเกษตร นานางเอง ทุนดี ขนาด 5x410x0.15 ม. (246,000) ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

พรอมวางทอระบายนํ้า 

2.จากบานนายวิง โกยสําราญ ถึง 900,000 1,200 ม.

หนองจา ม. 2 ต.ปรือ ขนาด 

5x1,200x0.15 ม.
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3.จากแยกนานางเอง ทุนดี ถึงนานายเอียว 679,200 1,415 ม.

ต้ังใจดี ขนาด 4x1,415x0.15 ม.

พรอมวางทอ 1 จุด
4.จากท่ีนานายยงค วลมา ถึงบานนางละเอียด 57,600 120 ม.

ตีประโคน ขนาด 4x120x0.15 ม.

พรอมวางทอ 1 จุด

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน 1.จากบานนางระเบียบ เมืองโคตร 420,000 150 ม. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

เสริมเหล็กภายในหมูบาน ไดมีถนนสําหรับใชในการสัญจร ถึงบานนางเย็นใจ  แนบทางดี ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

บานหนองยาว  ม.  8 ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว ขนาด 5x150x0.15 ม. พรอมวางทอ

ขนาด 40 ซม.

2. จากหนองยาวถึงบานนายหนุม บันเทิงใจ 420,000 150 ม.

ขนาด 5x150x0.15  ม. พรอมไหลทาง

3.จากบานนายสาย มากแสน-บาน 420,000 150 ม.

นางจิราพร นิราศภัย ขนาด5x150x0.15 ม.

4.จากบานนางวันดี นิราศภัย-บานนางสุนีย 420,000 150 ม.

ขนาด 5x150x0.15 ม. พรอมไหลทาง

23 โครงการซอมแซมและปรับปรุง เพื่อใหประชาชนสัญจรไดสะดวก ถนนที่ชํารุดเสียหายไดรับการซอมแซม 300,000 300,000 300,000 รอยละ ประชาชนมีถนนใชในการสัญจร กองชาง

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ และเปนการบํารุงรักษาสภาพถนน 60 ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ของ  อบต.สมุด
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1 โครงการซอมแซมระบบประปา เพื่อใหระบบประปาที่ชํารุด  1. ม.1 ซอมแซมระบบประปา 100,000 1 แหง ระบบประปาที่ชํารุด  สามารถ กองชาง

หมูบาน สามารถใชงานไดดี และสามารถ 2. ม.2 ซอมแซมระบบประปา และ 200,000 1 แหง ใชงานไดดี และสามารถใหบริการน้ํา

ใหบริการนํ้าใหประชาชนไดสะดวก ขยายเขตประปา ใหประชาชนไดอยางทั่วถึง

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประปา เพื่อใหระบบประปาหมูบาน 1.ม.6 จัดซ้ือแผงโซลาเซล จํานวน 100,000 1 แหง ประชาชนมีนํ้าสําหรับอุปโภค กองชาง

ประจําหมูบาน ใชงานไดตามปกติ 12 แผง (100,000) บริโภค

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 2. ม.3 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และทอสงนํ้า 100,000 1 แหง ประชาชนในหมูบานตาปาง

มีนํ้าไวอุปโภค-บริโภค ขนาด 4 น้ิว เคร่ืองสูบนํ้า หมอไฟฟา มีนํ้าไวอุปโภค-บริโภค

3 โครงการแผนคอนกรีตกั้นนํ้า เพื่อใชกักเก็บนํ้าในฤดูแลง และใช ฝายนํ้าลนบานสมุด ลําหวยโตง ขนาดสูง 550,000 มีนํ้าไวใชในการทําการเกษตรกรรม กองชาง

บานสมุด ม.7 เปนที่ระบายนํ้าในฤดูนํ้าหลาก 60 ซม. ยาว 30 ม. ในฤดูแลงได

4 โครงการขุดลอกลําหวย เพ่ือเปนแหลงกักเก็บน้ําใหประชาชน 1.ขุดลอกลําหวยแสลงพันธ ม.2 5,000,000 1 แหง มีนํ้าไวใชในการทําการเกษตรกรรม กองชาง

สาธารณะ มีนํ้าไวอุปโภค-บริโภค  14x5,000 ม. อปท./ขอสนับสนุน ในฤดูแลงได
และทําการเกษตรไดในฤดูแลง 2.ลําหวยโตง ม.6 ขนาด 30x2,000x6 ม. 4,000,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําไวใชเพ่ือการเกษตร

3.ลําหวยกวลบานสมุด ม.7 อปท./ขอสนับสนุน อยางเพียงพอและกักเก็บนํ้าไวได

ระยะทาง 2 กม. 2,000,000 1 แหง
อปท./ขอสนับสนุน

5 โครงการลอกคลองระบายนํ้าทํานบ เพ่ือเปนแหลงกักเก็บน้ําใหประชาชน ขุดลอกระยะทาง  2.5 กม. 375,000 1 แหง มีนํ้าไวใชในการทําการเกษตรกรรม กองชาง

ตานอม บานตาปาง ม.6 มีนํ้าไวอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลงได

6 โครงการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง ภาชนะ เพื่อซอมแซม ปรับปรุง กอสราง ภาชนะกักเก็บนํ้าที่ชํารุด 120,000 120,000 120,000 รอยละ มีภาชนะกักเก็บนํ้าฝนไวใชใน กองชาง
กักเก็บนํ้าภายในตําบลสมุด เชน ฝ.99 ฯ ภาชนะกักเก็บนํ้าใหสามารถใชงานไดดี 60 ฤดูแลง

7 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพ่ือใหกลุมอาชีพในเขตตําบลสมุด ม.1, ม.5 150,000 รอยละ มีนํ้าไวใชในการทําการเกษตรกรรม กองชาง

มีนํ้าไวทําการเกษตร ขนาด 6 น้ิว สูบนํ้าดวยระบบปมนํ้า 150,000 50 ในฤดูแลงได

เทอรไบค เคร่ืองยนตดีเซล 14 แรงมา 
เดินทอสงนํ้าขนาด 2.5 น้ิว ประตูเปด ปดนํ้า

8 โครงการจัดหาภาชนะเก็บกักนํ้า เพ่ือใหประชาชนใชรองรับน้ําและกักเก็บ ม.5, ม.6 900,000 900,000 900,000 รอยละ ประชาชนใชรองรับน้ําและกักเก็บ กองชาง

ขนาด 1,000 ลิตร นํ้าไวใชในฤดูแลง ถังไฟเบอรกลาสสําหรับเก็บกักนํ้า อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน 50 นํ้าไวใชในฤดูแลง สํานักปลัด
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1 โครงการติดต้ัง ซอมแซม ปรับปรุง   เพ่ือใหมีแสงสวางเพียงพอ ประชาชน 1. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะในจุดเสี่ยงตางๆ 100,000 100,000 100,000 ปละ16 จุด มีแสงสวางอยางประชาชนมีความ กองชาง

ไฟฟาสาธารณะภายในตําบลสมุด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพิ่มปละ  4  จุด (100,000) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2. ซอมแซมไฟฟาสองสวางที่ชํารุด 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน เพื่อใหประชาชนตําบลสมุด 1.บานทุงมนตะวันออก ม.1 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนในตําบลสมุดมีไฟฟา กองชาง

เขตตําบลสมุด ไดมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  -จากบานนายอุทัย-รพ.สต.ทุงมน 300 ม. (100,000) 100 ใชอยางทั่วถึง

 -จากบานนายอํา-บานนายพุทธ 180 ม.

2.บานโชคบรันพัฒนา ม.2 จากบาน

 -นายเชื่อมถึงบานนายเยิด ยาว 300 ม.

3.บานนาครอง ม.5 จํานวน 2 จุด

 -จากบานนายเรือง-บานนายเล็ก

 -จากบานนางวัม-บานนายไพล

4.บานตาปาง ม.6 

 -จากศาลากลางหมูบาน ถึง อางเก็บนํ้า

ม. 3 บานตาดอก ระยะทาง 300 ม.

5.บานสมุด ม.7   

 -จากหนาสํานักสงฆ ถึง สวนสุขภาพ  

ระยะทาง 110 ม.

6.บานหนองยาว ม.8  ระยะทาง 100  ม.

ขยายเขตไฟฟาไปศาลาประชาคม
3 โครงการขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพื่อใหประชาชนสามารถประกอบ กลุมเกษตรกรตําบลสมุด 2,000,000 100 ม. เพ่ือใหประชาชนสามารถประกอบ กองชาง

อาชีพทางการเกษตรไดอยางสะดวก ม.8 จากบานหนองยาว ถึงปาชา อปท./ขอสนับสนุน อาชีพทางการเกษตรไดอยางสะดวก 

และเพ่ิมผลิตทางการเกษตร มีการ ระยะทาง 1,000 ม. และเพ่ิมผลิตทางการเกษตร มีการ

นําเทคโนโลยีมาใช นําเทคโนโลยีมาใช

4 โครงการติดต้ังและขยายเขต เพื่อเปนชองทางเผยแพรขาวสาร 1. ม. 2,8 ติดต้ังหอกระจายขาว 100,000 100,000 รอยละ มีชองทางในการส่ือสาร ประชาสัมพันธ กองชาง

หอกระจายขาวภายในตําบลสมุด ใหประชาชนไดรับทราบอยางทัน 2. ม. 3,4 ขยายเขตหอกระจายขาว และประชาชนทราบขอมูลขาวสาร

เหตุการณ  ทันสมัย โปรงใส ทันสมัยทันเหตุการณ

ในการทํางาน 16

แนวทางการพัฒนา  1.3   ซอมแซม  ติดตั้ง  หลอดไฟฟาสาธารณะ   ขยายเขตไฟฟาและพัฒนาระบบหอกระจายขาว  เสียงตามสายประจําหมูบาน/ตําบล

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเสริม สนับสนุน 1.เพ่ือพัฒนาทักษะใหประชาชนและ 1. ฝกอบรมพัฒนาทักษะกลุมอาชีพตางๆ 100,000 100,000 100,000 รอยละ ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ สํานักปลัด

กลุมอาชีพตางๆ กลุมอาชีพตางๆ ใหมีความสามารถ 2. ม. 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ (100,000) 10 รายไดของประชาชนเพิ่มขึ้น /กศน.

ในการเพิ่มผลผลิต และสนับสนุน 3. ม. 3 จัดหาตลาดรองรับสินคาจาก และความเปนอยูดีขึ้น

วัสดุ อุปกรณที่ใชประกอบอาชีพ กลุมอาชีพตางๆ

2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนในเขต 1.สงเสริมกลุมอาชีพสตรีแมบาน ม.5 200,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ตําบลสมุดที่ตองการมีอาชีพเสริม 2.สงเสริมกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม ม.5 (100,000) และความเปนอยูดีขึ้น

เพิ่มรายได 3.สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ

4.สนับสนุนพันธุพืชทางการเกษตร

2 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูตาม เพื่อใหประชาชนมีศูนยเรียนรู ศูนยเรียนรูในเขตตําบลสมุด 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนมีศูนยเรียนรูสําหรับ สํานักปลัด

แนวทางพระราชดําริ สําหรับฝกอาชีพตางๆ 10 ฝกทักษะอาชีพตางๆ

3 โครงการกอสรางรานคาชุมชน ม.6 เพื่อใหประชาชนมีรานคาชุมชน 1.ถมสระนํ้าสาธารณะ 100,000 1 แหง ประชาชนมีรานคาชุมชนที่ขาย กองชาง

สําหรับจําหนายสินคา 2.กอสรางรานคาชุมชน สินคาราคาถูกกวารานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ  1.ผูสูงอายุ 555 คน (4,474,800) 5,815,200 5,815,200 5,815,200 รอยละ สามารถชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ  สํานักปลัด

ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูปวยเอดส  ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ในดํารงชีพ 2.พิการ 134 คน (1,286,400) 100  ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสในดํารงชีพ

3.ผูปวยเอดส 9 คน (54,000)

2 โครงการกอสราง ปรับปรุงซอมแซม เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสในเร่ือง ป ละ 2  หลัง 100,000 100,000 100,000 2 หลัง ผูดอยโอกาสมีที่อยูอาศัยและ กองชาง

บานพักแกผูดอยโอกาส ที่อยูอาศัย (300,000) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 โครงการอาสาสมัคร ดูแลผูสูงอายุ  เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานของ อผส. 96,000 96,000 96,000 รอยละ อาสาสมัครดูแลผูอายุ มีขวัญ สํานักปลัด/สปสช.

คนพิการ  (อผส.) ในการปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง จํานวน 16 คนๆละ 600 บาท (96,000) 100 กําลังใจในการปฏิบัติงาน 17

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

ที่

องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนา  2.2  จัดสวัสดิการใหกับผูดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุและผูปวยโรคเอดส

ที่ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

4 โครงการสงเสริม ฟนฟูสุขภาพ เพ่ือเปนการฟนฟูรางกายแกคนพิการ ผูสูงอายุในเขตตําบลสมุดที่ติดเตียง 55,000 55,000 55,000 รอยละ คนพิการและผูสูงอายุ มีสุขภาพที่ดีขึ้น สํานักปลัด

ผูสูงอายุ คนพิการ และเพ่ือใหผูสูงอายุปฏิบัติตนอยางถูกตอง จํานวน 12  ราย (55,000) 100 ปฏิบัติตนอยางถูกตองในการดําเนิน /สปสช.

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวัน

5 โครงการสมทบกองทุนระบบหลัก เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 60,000 60,000 60,000 ปละ 1 คร้ัง ประชาไดรับบริการดานสาธารณสุข สํานักปลัด

ประกันสุขภาพตําบลสมุด ดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตําบลสมุด (สปสช.) (60,000) ที่มีคุณภาพและตอเน่ือง

6 สงเสริม สนับสนุน  กองทุนสวัสดิการ เพ่ือใหการดําเนินงานของกองทุนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสมุด 10,000 10,000 10,000 ปละ 1 คร้ัง การดําเนินงานของกองทุนฯ สํานักปลัด

ชุมชนตําบลสมุด ย่ังยืนและใหประชาชนไดรับผลประโยชน (50,000) ย่ังยืนและใหประชาชนไดรับ

ในการจัดสวัสดิการของกองทุน ผลประโยชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาหมูบานเขมแข็ง เพื่อใหประชาชนตําบลสมุดมีความ 8  หมูบาน 10,000 10,000 10,000 ปละ1 แหง ประชาชนตําบลสมุดมีเขมแข็ง สํานักปลัด

(ศพค.) เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได (80,000) พึ่งพาตนเองได มีการพัฒนาอยางยั่งยืน พมจ.

2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประชาชนที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จํานวนผูด่ืม สํานักปลัด

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (100,000) 30 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลดลง /สปสช.

3 โครงการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐ เด็ก เยาวชน 1.ร.ร.บานสมุด ,ร.ร.ทุงมนวิทยาคาร 50,000 50,000 50,000 รอยละ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมี กองการศึกษาฯ

เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนท่ัวไป  มีคุณธรรม จริธรรม 2.พนักงานสวนตําบล,สมาชิกสภาฯ (50,000) 50 คุณธรรม จริธรรม เปนบุคคล

เปนบุคคลที่มีคุณภาพ 3.ศพด.สมุด,ผูปกครอง,ประชาชนทั่วไป ที่มีคุณภาพ

4 โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ  เพ่ือประชาชนตําบลสมุดปลอดภัย  1.ประชาชนภายในเขตพื้นที่ตําบลสมุด 300,000 300,000 300,000 รอยละ ประชาชนตําบลสมุดปลอดภัย สํานักปลัด

และระงับโรคระบาดตามฤดูกาล จากโรคติดตอและโรคระบาดในพ้ืนที่ 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสมุด (300,000) 2 จากโรคติดตอและโรคระบาด /สปสช.

 เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก ฯลฯ /รพ.สต.

5 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไป วันสําคัญของทางราชการ 150,000 150,000 150,000 รอยละ ประชาชนมีจิตสํานึกในการ สํานักปลัด

ของทางราชการ ไดเล็งเห็นความสําคัญ เชน วันแม วันพอ วันทองถิ่นไทย ฯลฯ (150,000) 80 ใหความสําคัญกับกิจกรรม

วันสําคัญของทางราชการ วันสําคัญของทางราชการ

6 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือเปนการสืบสานประเพณี อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม และวันสําคัญ 100,000 100,000 100,000 5 คร้ัง เปนการสืบสาน  อนุรักษประเพณี กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามไว ทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา (100,000) และภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามไว

วันผูสูงอายุ วันสงกรานต วันเขาพรรษา 
วันออกพรรษา ฯลฯ 18

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ที่ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนา  2.3  เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน 1.กิจกรรมพาลูก จูงหลานเขาวัด 100,000 100,000 100,000 รอยละ เด็กและเยาวชนมีความพรอม กองการศึกษาฯ

และเยาวชนตําบลสมุด กิจกรรมตางๆ ตามโครงการ 2.กิจกรรมกิน กอด เลน เลา 50 ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน

ครอบครัวอบอุน 3.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

เพื่อนที่ปรึกษา (ร.ร.ทุงมนวิทยาคาร)

4.กิจกรรมปองกันการต้ังครรภกอนวัย

อันควร

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 1.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 30,000 20,000 20,000 2  คร้ัง เด็กและเยาวชนรูสึกภาคภูมิใจที่

ตางๆ ของกลุมเด็กและเยาวชน ร.ร.ในเขตตําบลสมุดและศพด.บานสมุด (20,000) ไดรับการสงเสริม  และใชเวลาวาง

2.กิจกรรมประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ใหเกิดประโยชน

3.เพื่อเสริมสรางทักษะการเอาตัว 1.ฝกอบรมปองกันเด็กจมนํ้า 60,000 1 คร้ัง เด็กที่ผานการฝกอบรมมีทักษะใน

รอดและชวยเหลือคนจมนํ้าเบ้ีองตน การปองกันตนเองจากการจมนํ้า

8 โครงการสนับสนุนกิจการของ เพ่ือสนับสนุนบรรเทาและสงเคราะห 1  คร้ัง 20,000 1  คร้ัง ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด/

กิ่งกาชาดอําเภอปราสาท ราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนและ (20,000) และผูยากจน ดอยโอกาส กาชาด อ.ปราสาท

ผูยากจน ดอยโอกาส ใหมีชีวิต ไดรับการชวยเหลือใหมีชีวิต

ความเปนอยูดีขึ้น ความเปนอยูดีขึ้น

9 โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ 1  คร้ัง 10,000 1  คร้ัง กาชาดจังหวัดสุรินทรไดดําเนิน สํานักปลัด/

กิจกรรมสาธารณกุศล ดําเนินกิจกรรมของเหลากาชาด (10,000) กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัย กาชาดสุรินทร

เหลากาชาดจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร และผูดอยโอกาส

10 อุดหนุนการดําเนินงานดาน เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานของ 8  หมูบาน 120,000 120,000 120,000 1  คร้ัง ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

สาธารณสุขของอาสาสมัคร กลุม อสม. ในการบริหาร หมูบานละ 15,000 บาท ดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

สาธารณสุขประจําหมูบาน จัดการเกี่ยวกับสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสมุด นักเรียนในเขตตําบลสมุด/ศพด. 1,456,800 1,456,800 1,456,800 รอยละ นักเรียนมีอาหารกลางวันทาน กองการศึกษาฯ

และเด็กใน ศพด. ไดทาน ศพด.บานสมุด 280 วัน/คน (1,388,000) 100 ทุกคน

อาหารกลางวันทุกคน รร.ในเขตพื้นที่ 200 วัน/คน

2 โครงการอาหารเสริม (นม)เด็กนักเรียน เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนเขต นักเรียนในเขตตําบลสมุด/ศพด. 92,200 92,200 92,200 รอยละ นักเรียนไดด่ืมนมและมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

รับผิดชอบของตําบลสมุดและ ศพด.บานสมุด 280 วัน/คน (660,352) 100 สมบูรณ แข็งแรง

ใน ศพด. ไดด่ืมนมทุกคน รร.ในเขตพื้นที่ 260 วัน/คน

3 โครงการสนับสนุนจัดหาส่ือ วัสดุ 1.เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ และครุภัณฑสนับสนุน เด็กมีส่ือ วัสดุและอุปกรณ ที่เหมาะสม 100,000 100,000 100,000 รอยละ 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสมุด มีส่ือกองการศึกษาฯ

และครุภัณฑทางการศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรู อยางมี กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (100,000) 70 วัสดุ และครุภัณฑสนับสนุนการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คุณภาพ เพียงพอและเหมาะสม จัดประสบการณการเรียนรู อยางมี 

คุณภาพ เพียงพอและเหมาะสม

4 โครงการสงเสริม  สนับสนุน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู  ความสนใจ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลสมุด 80,000 80,000 80,000 รอยละ ประชาชนมีความรู  เพิ่มทักษะใน สํานักปลัด/

การเรียนรูตามอัธยาศัย ของประชาชนผูสนใจ (80,000) 60 สิ่งที่ตนเองสนใจ กศน.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหครู คณะกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 รอยละ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตัวอยาง 80 ผูปกครอง และ ผูที่มีสวนเก่ียวของ

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
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แนวทางการพัฒนา  2.4  สงเสริม  สนับสนุน   การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

โครงการที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสรางความสามัคคีใหกับเด็ก 1. เด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป 100,000 100,000 100,000 รอยละ เพื่อสรางความสามัคคีใหกับเด็ก กองการศึกษาฯ

ตานยาเสพติด และเยาวชน  ประชาชนทั่วไป 2. ร.ร.บานสมุด (100,000) 60 และเยาวชน

ใหหางไกลยาเสพติด  ประชาชนใหหางไกลยาเสพติด

2 โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา เยาวชน  ประชาชนในตําบลสมุด 50,000 50,000 50,000 1 แหง ประชาชนมีรางกายแข็งแรง กองการศึกษาฯ

แขงขันกีฬาระดับอําเภอ / จังหวัด ออกกําลังกายและสรางความสามัคคี (50,000) และมีความสามัคคี

3 โครงการสงสริม สนับสนุน อุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย 8 หมูบาน 70,000 70,000 70,000 รอยละ ประชาชนมีรางกายแข็งแรง กองการศึกษาฯ

แกหมูบาน และการเลนกีฬาตางๆ (70,000) 70 และสุขภาพดีขึ้น

4 โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา  เพื่อใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม 1.โรงเรียนในเขตตําบลสมุด (รร.บานสมุด) 50,000 50,000 50,000 รอยละ สถานศึกษาจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

และอุปกรณกีฬาแกสถานศึกษา ตางๆไดบรรลุวัตถุประสงค 2.แขงขันกีฬาสีสัมพันธ ศพด.บานสมุด (50,000) 70 ไดบรรลุวัตถุประสงค

5 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนก เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถ กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 1,500,000 1 แหง ประชาชนมีสถานท่ีสําหรับออกกําลัง กองชาง

ประสงค ใชเปนที่ออกกําลังกายได บานหนองยาว ม.8 อปท./ขอสนับสนุน กาย และมีสุขภาพแข็งแรง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนา  2.5  สงเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมกฎหมาย  เพื่อใหประชาชนทราบสิทธิมนุษยชน ประชาชนในตําบลสมุด 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย สํานักปลัด

ใกลตัวประชาชน ตามกฎหมายกําหนด (100,000) 60 เบ้ืองตนไดอยางถูกตอง

2 โครงการซอมแซม ปรับปรุงศาลา เพื่อใชเปนสถานที่จัดประชุมและ 1.บานทุงมนตะวันออก ม.1 200,000 1 แหง ประชาชนมีสถานท่ีใชในการจัดประชุม กองชาง

ประชาคมประจําหมูบาน จัดกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน 2.บานโคกจะ ม.4 200,000 และจัดกิจกรรมตางๆไดสะดวก

3.บานตาปาง ม.6 200,000 

4.บานหนองยาว ม.8 200,000 

3 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพ่ือใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ 8  หมูบาน 40,000 40,000 40,000 รอยละ ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ สํานักปลัด

ของ องคการบริหารสวนตําบล (100,000) 60 ขององคการบริหารสวนตําบล

4 โครงการสงเสริม สนับสนุน เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานดานตางๆ 8  หมูบาน 20,000 20,000 20,000 รอยละ มีขอมูลพื้นฐานดานตางๆ สํานักปลัด
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานภายในตําบลสมุด ในตําบลสมุด  และสามารถนําขอมูล (20,000) 60 ในตําบลสมุด  และสามารถนําขอมูล /พช.

ไปใชเปนฐานขอมูลตางๆได ไปใชประโยชนไดจริง

5 โครงการจัดทําประชาคมรับฟง เพ่ือจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 8  หมูบาน 30,000 30,000 30,000 รอยละ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน สํานักปลัด

ความคิดเห็นของประชาชน รับฟงความคิดเห็นของประชาชน/ (20,000) 60 ของประชาชนไดตรงจุด

ความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด และมีประสิทธิภาพ

6 โครงการจัดการ/สถานท่ีกลางศูนย เพื่อสนับสนุนนศูนยรวมขาวสารในการ 1 แหง 6,600 1 แหง มีศูนยรวมขาวสารในการ อปท./

รวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ จัดซ้ือจางของ อปท.อําเภอปราสาท (6,600) เผยแพรขาวจัดซ้ือจาง อ.ปราสาท

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล

7 โครงการจัดหาเตนทใหกับหมูบาน เพ่ือใหประชาชนไดมีวัสดุ อุปกรณใช ม.  7 96,000 1 แหง ประชาชนไดใชบริการเตนทในการ สํานักปลัด

ในเขตตําบลสมุด สําหรับจัดประชุมและกิจกรรมอื่น จํานวน 2 หลัง ขนาด 5x12  ม. (96,000) จัดประชุมและจัดกิจกรรมตางๆ

8 อุดหนุนการดําเนินงานของคณะ เพื่ออุดหนุนการดําเนินงานตาม 8  หมูบาน 80,000 8 หมู คณะกรรมการหมูบานสามารถ สํานักปลัด

กรรมการหมูบาน อํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการ ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่

3. ดานการจัดระเบียบสังคมและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา  3.1  สงเสริมประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร



หมูบานเพื่อดําเนินการ สําเร็จตามวัตถุประสงค 22

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงคปองกันอุบัติภัย เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย ต้ังจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล 50,000 50,000 50,000 ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

ทางถนนในเทศกาลตางๆ ในชีวิตและทรัพยสิน (50,000) ในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการฝกอบรมจัดต้ัง ทบทวน เพื่อใหมีบุคคลากรเตรียมความ รุนละ 80 คน 150,000 150,000 150,000 รอยละ บุคคลากรมีความรูความสามารถในการ สํานักปลัด

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย พรอมในรักษาความสงบเรียบรอย 1. อบรมจัดต้ัง (150,000) 2 รักษาความสงบเรียบรอยและมี

พลเรือน(อปพร.) และใหมีอุปกรณสําหรับปฏิบัติงาน 2. อบรมทบทวน อุปกรณเพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน

3 โครงการสงเสริม  สนับสนุน เพื่อเปนการปองกันและบรรเทา 1  ทีมในตําบลสมุด 200,000 200,000 200,000 1 ทีม เปนการปองกันและบรรเทา สํานักปลัด

หน่ึงตําบล  หน่ึงทีมกูภัย สาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย (200,000) สาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัย

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม ปละ  40  คน 50,000 50,000 50,000 รอยละ สามารถปองกันไฟไหมปา สํานักปลัด

ปองกันไฟปา (100,000) 60 

5 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณสําหรับใช จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับดับเพลิง 20,000 20,000 20,000 รอยละ ปองกันความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม สํานักปลัด

สําหรับควบคุมและปองกันอัคคีภัย ปองกัน ควบคุมไฟปา (20,000) 60 ในเบ้ืองตนได

6 โครงการชวยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือใหความชวยเหลือและสงเคราะห ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 รอยละ บรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบ สํานักปลัด

จากสาธารณภัย(วาตภัย อัคคีภัย ผูประสบความเดือดรอนจากภัย ในเขตพื้นที่ตําบลสมุด (300,000) 100 ภัยในเบ้ืองตนได

อุทกภัยฯลฯ) พิบัติ

7 โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการ 1.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไมติดยาเสพติด เด็กนักเรียนในเขตตําบลสมุด 10,000 10,000 10,000 รอยละ 1.เด็กและเยาวชนไมติดยาเสพติด สํานักปลัด/

ใชยาเสพติดในเด็กนักเรียนและ 2.ปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรม (30,000) 60 2.ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและ สภ.ทุงมน

เยาวชนในพื้นที่ (D.A.R.E.) ทรัพยสิน

8 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ 1.เพื่อปองกันอุบัติเหตุบนทอง 1.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 รอยละ 1.จํานวนอุบัติเหตุลดลง สํานักปลัด

ปองกันอุบัติภัยในพื้นที่ตําบลสมุด ถนน 2.ติดต้ังโคมไฟสองสวาง 60 2.ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและ

2.เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม 3.ครุภัณฑสําหรับใชในงานปองกัน ทรัพยสิน

อุบัติภัยบนทองถนน

9 โครงการชวยเหลือประชาชนตาม เพื่อใหการชวยเหลือและสงเคราะห ประชาชนภายในตําบลสมุด 200,000 200,000 200,000 รอยละ ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน สํานักปลัด

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง แกประชาชนในตําบลที่ไดรับความ 60 ไดรับความชวยเหลือในเบ้ืองตน

สวนทองถิ่น เดือดรอน เชน อัคคีภัย รายได
ตกเกณฑ ฯลฯ ตามหลักเกณฑวาดวย

การตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือ 23

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนา  3.2 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย



ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี พ.ศ.2543

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกร 1.เพื่อใหพนักงานสวนตําบล สอบต.  1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 300,000 300,000 300,000 รอยละ 1. พนักงานสวนตําบล ส.อบต.  สํานักปลัด
คณะผูบริหาร ผูนําหมูบานมีประสิทธิภาพ ของพนักงานสวนตําบล ส.อบต. และ (200,000) 70 คณะผูบริหาร คณะกรรมการฯ 

ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับการแตงต้ังฯ มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
2.เพื่อเพ่ิมประสิทธภาพในการทํางาน 2.สงพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ส.อบต. 2.ผูผานการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ

ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง บุคลากร บุคลากรทางการศึกษา คณะผูบริหาร ในการปฏิบัติงานและไหบริการ
ทางการศึกษา คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ เขารับการฝกอบรมตามสายงาน ประชาชน

3.เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับ 3.สงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 200,000 200,000 200,000 รอยละ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง สมาชิกอบต.

เจาหนาที่ สมาชิก อบต. สมาชิก อบต.  และคณะผูบริหาร (200,000) 70 คณะผูบริหารมีความรูเพิ่มข้ึนสามารถ

และคณะผูบริหาร ศึกษาตอตามสายงานที่รับผิดชอบ นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

4.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ 4.ประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานตาม 22,000 รอยละ ผูบริหาร พนักงาน มีความรู สํานักปลัด/
คณะผูบริหารและพนักงานสวนตําบล อํานาจหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน 80 สามารถปฎิบัติงานไดถูกตอง อําเภอ/จังหวัด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน 1.เพื่อใหภูมิทัศนของ อบต. นาอยู 1.ปรับปรุงอาคารตางๆ ภายใน 100,000 100,000 100,000 รอยละ ภูมิทัศนในเขตตําบลสมุดไดรับ กองชาง

ตําบลสมุด และอํานวยความสะดวกแกประชาชน ที่ทําการ อบต.สมุด (100,000) 70 การปรับปรุง ดูแลและสามารถ

2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะ 2.ปรับปรุงสระนํ้าสาธารณะ ม.5 ใชประโยชนไดอยางคุมคา

ใหนาอยูและใชประโยชนคุมคา 3.ปรับปรุงสระสาธารณะ ม.7 

4.คายลูกเสือพรมคีรี ม.4

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนที่จริงและสามารถ ปละ 1  คร้ัง 400,000 100,000 100,000 รอยละ ไดขอมูลที่ถูกตองและสามารถ กองคลัง

ตําบลสมุด จัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ (400,000) 60 จัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ

4 อุดหนุนหนวยงานอื่น  อปท.อื่น เพ่ือใหสามารถดําเนินงานที่เก่ียวของ  อปท.อื่น และหนวยงานอื่น 100,000 100,000 100,000 รอยละ สามารถดําเนินงานที่เก่ียวของและ สํานักปลัด

ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของกัน และปฏิบัติรวมกันไดประสบผลสําเร็จ ที่เกี่ยวของกัน (100,000) 60 ปฏิบัติรวมกันไดประสบผลสําเร็จ

และตามหนังสือสั่งการฯ

5 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพื่อเปนคาใชจายในประเมินความพึงพอใจ ปละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง นําผลการประเมินที่ได ไปปรับปรุง สํานักปลัด

ของประชาชนผูรับบริการจาก ของประชาชนท่ีมารับบริการจากองคการ (30,000) การปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลสมุด บริหารสวนตําบลสมุด ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 จัดหาครุภัณฑ สําหรับปฏิบัติ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ จัดหาครุภัณฑที่จําเปนสําหรับปฏิบัติงาน 100,000 100,000 100,000 รอยละ มีครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน สป./คลัง

งานเพื่อบริการประชาชน เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน (100,000) 70 ประชาชนไดรับความสะดวกและ ชาง/กศ.

บริการประชาชน รวดเร็วในการรับบริการตางๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนา  3.3  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.จัดทําสวนหยอมรอบๆบริเวณหนา 10,000 รอยละ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยูและได กองการศึกษาฯ/

เด็กเล็กบานสมุด มีสภาพดีและไดมาตรฐาน อาคารพรอมศาลาพักรอน จํานวน 1  หลัง 70 มาตรฐาน และปลอดภัย กองชาง

3.ปรับปรุงหองนํ้าใหไดมาตรฐาน     50,000
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 4  หอง 

4.จัดทํามุมผูปกครอง จํานวน 1  หลัง 40,000
5.กอสรางสถานท่ีแปรงฟนสําหรับเด็กปฐมวัย 50,000

25

แนวทางการพัฒนา  3.3  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการดูแลรักษาเขตพื้นที่ เพื่อเปนการปองกันการบุกรุกที่ 1.สวนสุขภาพบานสมุด ม.7 200,000 100,000 100,000 รอยละ ทราบแนวเขตที่ชัดเจนและมีการดูแล กองชาง

สาธารณะ สาธารณประโยชน (100,000) 80 รักษา ที่สาธารณประโยชน

2 โครงการปลูกปาตามพระราช เพื่อเปนการฟนฟูสภาพดิน   ปา  ที่สาธารณะในตําบลสมุด 30,000 30,000 30,000 รอยละ สภาพดินและปาไมอุดมสมบูรณข้ึน สํานักปลัด

เสาวนียและปลูกหญาแฝก และอนุรักษ ดินและนํ้า (30,000) 80 

3 โครงการสํารวจท่ีสาธารณประโยชน เพื่อใหรูแนวเขตที่ชัดเจน ที่สาธารณะในตําบลสมุด 200,000 200,000 200,000 รอยละ รูแนวเขตที่ชัดเจน ปองกันการ สํานักปลัด

เพื่อปองกันการบุกรุก (200,000) 60 บุกรุกพื้นที่สาธารณะ

4 โครงการขอใชที่สาธารณะเปน เพื่อใหการใชที่สาธารณะเปนไป ขอใชพื้นที่ปาสาธารณประโยชน ม.3 50,000 1 แหง ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ สํานักปลัด

สถานที่ทําการ อบต.สมุด ตามระเบียบและกฏหมายกําหนด เพื่อใชเปนที่ทําการ อบต.สมุด กฎหมายกําหนด

5 โครงการจัดทําแนวเขตตําบลสมุด 1.เพื่อใหรูแนวเขตที่ชัดเจน 1.จัดทําแนวเขตตําบลสมุด 100,000 ปละ 1 ครั้ง ตําบลสมุดมีขอมูลเขตพื้นที่ กองชาง

2.เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา 2.จัดทําแนวเขตหมูบาน ตําบลที่ชัดเจนในการประกอบ

การพัฒนาตําบล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

4.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แนวทางการพัฒนา  4.1  ดูแล  บํารุงรักษา ท่ีสาธารณะ การใชประโยชนจากปาไมท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝกอบรมการอนุรักษ เพื่อสรางจิตสํานัก ความตระหนักในการ ประชาชนทุกหมูบานในเขตตําบลสมุด 100,000 100,000 100,000 รอยละ ประชาชนรูจักการจัดการส่ิงแวดลอม สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในหมูบาน ท่ีมีจิตอาสาอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม (100,000) 60 ในครัวเรือนและหมูบาน

2 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน จัดทําปายประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษปา 20,000 20,000 20,000 รอยละ ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน สํานักปลัด

รณรงค อนุรักษส่ิงแวดลอม รูจักชวยกันอนุรักษ หวงแหนปา และส่ิงแวดลอมในเขตพื้นที่ตําบลสมุด (20,000) 60 และชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม

3 โครงการฝกอบรมการใชพลังงาน เพ่ือสรางทางเลือกใหแกประชาชน ประชาชนภายในตําบลสมุด 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง มีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น สํานักปลัด

ทดแทน ในการหาแหลงพลังงานทดแทน (80,000)

4 โครงการฝกอบรมใหความรูเร่ือง เพื่อสรางความตระหนักใหแก ประชาชนภายในตําบลสมุด 20,000 50,000 50,000  1 คร้ัง ประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการ สํานักปลัด

การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ประชาชนในการลดภาวะโลกรอน (50,000) ขยะในครัวเรือน

5 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 1.เพื่อให อบต.สมุดและศพด.มี 1.กอสรางเตาเผาขยะขนาด 1.5x2  เมตร 100,000 1 แหง อบต.สมุดและศพด.บานสมุด กองการศึกษาฯ/

ที่สําหรับกําจัดขยะที่ไมสามารถ 2.จัดหาถังขยะที่ถูกหลักอนามัย สะอาด มีที่กําจัดขยะที่ถูกสุข กองชาง

ยอยสลายได จํานวน 6  ถัง ลักษณะ และรักษาส่ิงแวดลอม

2เพื่อรักษาส่ิงแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา  4.2  สรางจิตสํานึกในการจัดการส่ิงแวดลอมและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



ท่ี หนวยงาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง - 18,000,000 - 18,000,000 กองชาง

เชื่อมระหวางตําบล อปท. /ขอสนับสนุน อปท. /ขอสนับสนุน

บานโชคบรันพัฒนา ม.2

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม. 4 9,000,000 - - 9,000,000 กองชาง

เชื่อมระหวางตําบลสมุด-ตําบลปรือ อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยองคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี  1  โครงการท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงข้ึนไปไดประโยชน

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

  แนวทางการพัฒนา 1.1   การกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทอลอดเหล่ียม  ทอระบายน้ําฯ

โครงการ

                                                2.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

                                                3.  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีกฏหมายกําหนด

งบประมาณและท่ีผานมา



ท่ี หนวยงาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกลําหวยสาธารณะ 5,000,000 - - 5,000,000 กองชาง

ลําหวยแสลงพันธ บานโชคบรันพัฒนา ม.2 อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน

2 โครงการขุดลอกลําหวยโตง ม.6 - 4,000,000 - 4,000,000 กองชาง

อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน

3 ลําหวยกวลบานสมุด ม.7 - 2,000,000 - 2,000,000 กองชาง

อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน
4 โครงการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ํา 900,000 900,000 900,000 2,700,000 กองชาง

ขนาด 1,000 ลิตร อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน สํานักปลัด

                                                4.  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีกฏหมายกําหนด

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี  1  โครงการท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงข้ึนไปไดประโยชน

                                                2.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผานมา

โดยองคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการ

                                                3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา 1.2  การกอสราง  ซอมแซม  ขุด  ขุดลอก  ประปา  สระน้ํา  หนองน้ํา  คลอง  ลําหวย  คลองสงน้ําฯ



ท่ี หนวยงาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร - 2,000,000 - 2,000,000 กองชาง

อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน
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งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการ

โดยองคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี  1  โครงการท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหงข้ึนไปไดประโยชน

                                                2.  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

                                                3.  ความซับซอนของโครงการท่ีตองใชความชํานาญเปนพิเศษ

                                                4.  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีกฏหมายกําหนด

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  1.3   ซอมแซม  ติดตั้ง  หลอดไฟฟาสาธารณะ   ขยายเขตไฟฟาและพัฒนาระบบหอกระจายขาว  เสียงตามสายประจําหมูบาน/ตําบล

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น



ท่ี โครงการ หนวยงาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนก 1,500,000 - - 1,500,000 กองชาง

ประสงค อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

โดยองคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

งบประมาณและท่ีผานมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

                                               2.  การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีกฏหมายกําหนด

แนวทางการพัฒนา  2.5  สงเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี  1  ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา



แบบ ผ.๐๓

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

 แนวทางการพัฒนา

1.1  กอสราง  ซอมแซม  ปรับรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  

  ทอลอดเหล่ียม  ทอระบายนํ้า 13 5,441,000 17 10,264,300 11 7,466,200 41 23,171,500 

1.2   กอสราง  ซอมแซม  ขุด ขุดลอก  ประปา  

หนองนํ้า  คลอง  สระนํ้า  คลองสงนํ้าฯ 3 420,000 7 1,295,000 3 370,000 13 2,085,000 

1.3 ซอมแซม ติดตั้ง ไฟฟาสาธารณะ  ขยายเขตไฟฟา  

และพัฒนาหอกระจายขาว   เสียงตามสายประจํา  หมูบาน/ตําบล 3 300,000 4 300,000 2 200,000 9 800,000 

รวม 19 6,161,000 28 11,859,300 16 8,036,200 63 26,056,500 

2  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 3              500,000           2              300,000           2              300,000           7             1,100,000          

2.2  จัดสวัสดิการใหกับผูดอยโอกาส  ผูพิการ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเอดส 6              6,136,200         6              6,136,200         6              6,136,200         18            18,408,600         

2.3  เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 10            970,000           9              830,000           9              830,000           24            2,630,000          

2.4  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 5              2,567,000         5              2,567,000         5              2,567,000         27            7,701,000          

2.5  สงเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ 5 1,770,000         4 270,000           4 270,000           15            2,310,000          

รวม 29          11,943,200   26          10,103,200   26          10,103,200   91         32,149,600     
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องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

ป  2560

                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป  2562ป  2561 รวม 3 ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบสังคม

และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา

3.1  สงเสริมประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน 7              1,092,600         4              190,000           4              190,000           15            1,472,600          

3.2  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอย 9            780,000           9              780,000           9              780,000           27          2,340,000        

3.3  สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคการ

ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 7              1,402,000         5              1,230,000         5              1,230,000         17            3,862,000        

รวม 23            3,274,600        18            2,200,000        18            2,200,000        59         7,674,600      

4.  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

แนวทางการพัฒนา

4.1  ดูแล  บํารุงรักษา ที่สาธารณะ การใชประโยชนจากปาไม

ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5              580,000           3              330,000           3              330,000           11            1,240,000          

4.2  สรางจิตสํานึกในการจัดการส่ิงแวดลอมและสงเสริม

การใชพลังงานทดแทน 5              320,000           4              220,000           4              220,000           13            760,000             

รวม 10          900,000        7            550,000       7            550,000       24         2,000,000      

รวมท้ังสิ้น 81          22,278,800   72          24,712,500   67          20,889,400   237        67,880,700     
33 

องคการบริหารสวนตําบลสมุด  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม 3 ป
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและการน าเสนอ 
-โดยความถี่ที่ใช้วัด  :  หลังจากท่ี อบต.จัดท าแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไม่มี การด าเนินการนั้น 

ค าชี้แจง : แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี                           

การด าเนินงาน 

ไม่มี                   
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบ 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
1.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้าน..................................................................................                                                                                                                                                         

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ส ารวจความคิดเห็น..............คน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.      
2.      
3.      

3. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิม
แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณา
ว่า หลังด าเนินการตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 
3 ตารางแสดงจ านวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

        

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ /กิจกรรม         
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด         
7)  ผลการด าเนนิโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา  

        

8) การแก้ไขปัญหา และการคอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

        

9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิ
โครงการ /กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจ
ปานกลางและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
    
 
 
 



 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10 
 

2. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 
25 
 

3. ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 
65 
 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชีรายการชดุโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท. 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีผ่านมามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 

(3) 
 
 

(2) 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 

 

 
 



 
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
  -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พ้ืนที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

5 
(3) 
(2) 

6 

(2) 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็น สอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3.4 
เป้าประสงค์ 

○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัด
และค่า
เป้าหมาย
ของแต่ละ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งในด้านปริมาณ 
งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์
ของแต่ละ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 

 
(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชี
รายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
        ไปเปน็กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   


