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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  
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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
********************* 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  
ตรวจสอบ   ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
      4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต าบลเสมาใหญ่ 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสมาใหญ่โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี ้

1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

 3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ  การยกเลิก 
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
 4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เสมาใหญ่            

5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้อ านวยการกองทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสมาใหญ่  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเสมาใหญ่หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิ บัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     

  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  

  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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 คณะกรรมการติดามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1.ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
 2.ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด  
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 2.กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ 
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔.กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสมาใหญ่  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

กำรรำยงำนผล / ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
      ธันวำคม 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น     ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดย
การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ประกาศผลการ

ติดตามภายใน

เดอืนธันวาคม 

รายงานผล จัดท าประกาศ 

สภาท้องถิ่น 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสมาใหญ่ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสมาใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มาปฏิบัติงาน 
 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ทั้งในระดับระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล       
เสมาใหญ่ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมา
ใหญก่ าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi-formal interview) ซึ่ งใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสมาใหญ่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
  (1 ) ก ารสั ง เกตแบ บ มี ส่ วน ร่ ว ม  (Participant observation) เป็ น วิ ธี ก ารสั ง เกต ที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน  
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ    
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
    6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 
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ส่วนที่ 2   
กำรติดตำมและประเมนิผล 

********************* 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  
    แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เสมาใหญ่ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
     แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเที่ยว  และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒ ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
แนวทางพัฒนาที่  1   พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า   สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือ

การเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬำ 
แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาฟืน้ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสนใจ 
และมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกร       

ลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคและ

การอนุรักษ์และเพ่ิมรายได ้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้ เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3   ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด าเนินการ สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิต  การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี

สุขภาพแข็งแรง  โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง
ถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีทางการแพทย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่ 1   ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการบริหารงาน  เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจ  

น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้   สะดวก  รวดเร็ว 
แม่นย า  มีประสิทธิภาพ  โดยยืดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับการศึกษา  อบรม  
การท าวิจัย  เพิ่มพูนความรู้  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการพัฒนาที่ 3   เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 9   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศำสตร์ที1่0 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานมูลนิธิการกุศล

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบอินทรีย์ 
2. พัฒนาจัดการศึกษา  การกีฬา  สาธารณสุข  และสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น   
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
1. เด็กเล็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต   
3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
4. ประชาชนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น 
5. การคมนาคมขนส่งสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง 
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6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
7. ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดรายได้ 
8. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

4)วิสัยทัศน์( Vision )  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

"เกษตรกรรมดี   มีควำมรู้ทันสมัย   กำรคมนำคมสะดวกปลอดภัย   
ประชำชนมีส่วนร่วมพัฒนำ  กำรศึกษำ 4.0  หนุนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น”        

   

1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพำะปี พ.ศ.2565) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ จ านวนเงิน จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 49 38,141,750 14 10,922,000 
แผนงานการเคหะและชุมชน 1 300,000 1 ๘๘,๘๖๙.๙๒ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ แผนงานการเกษตร 4 ๑,๔๙๓,๓๕๐ - - 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000 1 10,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

5 600,000 1 11,000 

การพัฒนาด้านการเกษตร แผนงานการเกษตร 6 210,000 1 ๑๙,๘๕๐ 
การพัฒนาด้านสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5 190,000 2 31,790 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 50,000 - - 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000 1 20,000 
แผนงานงบกลาง 4 11,584,200 3 10,975,700 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานการสาธารณสุข 3 440,000 1 220,000 
แผนงานงบกลาง 1 90,000 1 85,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา 6 ๓,๑๘๗,๑๖๐ 3 ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 1,250,000 3 482,352.50 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 19,650 
แผนงานสาธารณสุข 1 50,000 1 20,790 

การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

แผนงานงบกลาง 1 500,000 1 442,524.68 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 230,000 1 28,040 

รวม 101 58,076,460 36 25,492,071.34 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          
  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง) 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงนิ เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสาย
บริเวณจากซุ้มประตูหมู่บ้าน ไปบ้านนายบุญมี 
บรรดาศักดิ์ 

229,400 โอนลดงบประมาณทั้งจ านวน 
เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เศรษฐกิจฐานราก 
ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสาย
บริเวณจาก บ้านนายทองค า แก้วอุดร ไปแยก
บ้านนายด า กรวยสวัสดิ์ 

229,400 โอนลดงบประมาณทั้งจ านวน
เนื่องจากถนนสายดงักล่าว ได้
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เศรษฐกิจฐานราก 
ประจ าปี 2564เรยีบร้อยแลว้ 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 โอนลดงบประมาณทั้งจ านวน 

การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

50,000  

การพัฒนาด้านสงัคม โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ 50,000 โอนลดงบประมาณทั้งจ านวน 
โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 15,000  

การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. 

60,000  

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต สัญจร และ บริการเคลื่อนที่ 30,000  
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000  

การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

29,200  

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคมและ
จัดงานวันเด็ก 

20,000  

การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

100,000  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

90,000  
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลผลิตของโครงกำร 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 . 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาหมู่ที่๓ บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์
ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ ์

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 3.40  เมตร ยาว 
340  เมตร หนา 0.05 เมตร 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาดอนบก  หมู่ที่  ๔  ถนนเส้นหลักภายใน
หมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้าน
นายสมบุญ เอกศิริ 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว500  
เมตร หนา 0.05  เมตร 

๒๒๙,๖๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย 
หมู่ ที่  ๕  บริ เวณบ้ านร้อยตรี เจิด  ไปสวนนาย
ประจวบ ช่างเหล็ก 

ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร   

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ ๖ 
บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้าน
หนองแจ้งน้อย 

ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5  เมตร 
ยาว 684 เมตร หนา 0.15 เมตร 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายกุมภา ไปบ้านนายมงคล 

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

๒๒๘,๓๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย  หมู่ที๙่ 
บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคก
หนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑,๓๐๐ เมตร หนา๐ .๑๕เมตร และ
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 . 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ต่อ) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล . บ้ านโนนสีสุก         
หมู่ที่ ๑๐ บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหญ้ าคา หมู่ที่  ๒  -บริ เวณบ้านนายถาวร        
ยศกลาง ไป สระมะค่าน้อย 

ถ น น ผิ ว จ ร า จ รแ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก        
คอน   กรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒๒๙,๙๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณข้างศาล   
ปู่ตา ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล 
ศรีศักดิ์นอก 

ถ น น ผิ ว จ ร า จ รแ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก       
คอน กรีต ขนาดกว้าง ๔  เมตร 
ยาวประมาณ ๓๐๓  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางเกิด
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
มากยิ่งขึ้น 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 
๘ ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา 
ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาวประมาณ  ๘๖  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๗๙,๒๐๐.๐๐ ประชาชนมี ค วามสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้ง
สว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธ์
สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ 
๕๘๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางเกิดความสะดวกใน
การสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ประชาชนที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการวางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยายเขตการ
ให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บริเวณจากสาม
แยกหน้ าบ้ านของ น .ส .สุ วรรณ  มู ล เสนา ถึ ง
ถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ 

วางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยาย
เขตการให้บริการ PVC ขนาด Ø   
๒ นิ้ว ระยะทางประมาณ  ๙๓๕ 
เมตร 

๑๔๙,๔๐๐.๐๐ ประชาชนมีน้ าประปา อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

วางท่อเมนประปา ๑ แห่ง 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในเขตต าบลเสมาใหญ่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญ่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
เพือ่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

 ยุ ทธศาสตร์ ที่  3 
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพ่ือจัด
งานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณที่ท าการอ าเภอ
บัวใหญ่เพื่อจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งาน
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนในต าบลได้ร่วมงาน
รัฐพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ 

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในงานร่วมพิธีการต่างๆ
ร้อยละ 80 

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และ
บัวไหมบัวใหญ่ 

เพ่ือจัดงานประเพณีฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารีและบัวไหมบัวใหญ่ 

๑1,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้มีส่วนร่วมร าลึกถึง
และยกย่องถึงความกล้าหาญ 

ทุกภาคส่วนร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วมร าลึกถึงแล
ยกย่องถึงความกล้าหาญ 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4 
ก า ร พั ฒ น า ด้ าน
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

อบรมและจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
และน้ าหมักชีวภาพ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนสามารถลดต้นทุน
การผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

จ านวนของผู้ เข้ารับการ
อบรม 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  5 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคม 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และ
เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมอาชีพให้แกสตรี และ
เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ กลุ่มสตรีมีความรู้และสามารถ
แก้ไขปัญหาครอบครัวได้ 

กลุ่ มสตรีในต าบลเสมา
ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

เด็กเล็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเสมา
ใหญ ่

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เด็กเล็กถึงการศึกษาของ  ศพด 
อย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กเข้าถึงการศึกษา
ของ ศพด อย่างทั่วถึงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน /
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลเสมาใหญ่       

20,000.00 เด็กและเยาวชนได้รับการ
พั ฒ น าแ ล ะ เรี ย น รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่
และพัฒนาทักษะด้านผู้น า
และสร้างเครือข่ายสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  5 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคม (ต่อ) 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพ 

๘,๖๖๗,๕๐๐.๐๐ ผู้ สู ง อ า ยุ ได้ รั บ ได้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพพอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพ 

๓,๒๖๘,๓๐๐.๐๐ ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง 

จ านวนผู้พิการได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

54,000.00 ผู้ ป่ ว ย เ อ ด ส์ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์ เบี้ ยยั งชีพอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  6 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลเสมาใหญ่ 

สนับสนุนงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

๘๕,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมี สุ ขภ าวะและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

อุ ด ห นุ น ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขจ านวนหมู่บา้นละ 3 
โครงการ 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนได้รับบริการด้ าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  7 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

อาหารกลางวันส าหรับ โรงเรียน ๔ 
แห่ง 

๑,๑๖๗,๖๐๐.๐๐ เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

ร้อยละของเด็กนักเรียน 
ได้รับอาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 
 

โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ แห่ง 
โรงเรียน ๔ แห่ง 

๖๗๒,๖๕๙.๐๐ เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ 

ร้อยละของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็ กและเด็ ก
นักเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม) อย่างเพียงพอ 
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ยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  7 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา (ต่อ) 

โครงการสนั บ สนุ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการบริห าร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง            
เป็นค่าอาหารกลางวัน                                  
 -ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  
1,700 บาท / ปี (เด็กเล็ก 2-5 ปี) 
 -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200  
บาท / ป ี (เด็กเล็ก 3-5 ปี) 
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  
200  บาท / ป ี  (เด็กเล็ก 3-5 ปี) 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน อัตราคนละ  
300  บาท / ป ี  (เด็กเล็ก 3-5 ปี) 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  
430  บาท / ป ี  (เด็กเล็ก 3-5 ปี) 

๓๔๒,๙๒๕.๐๐ นักเรียนได้รับ อาหารกลางวันครบ
ทุกคน ร้อยละของเด็กที่ได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา ร้อย
ละของเด็กท่ีได้รับการสนับสนุนค่า
หนั งสือเรียน ร้อยละของเด็กที่
ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน ร้อยละของเด็กที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมทางการศึกษา 

นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 
คิ ด เป็ นร้อยละ 100  ของ
นักเรียนทั้งหมด ผู้เรียนมีวัสดุ
การเรียนการสอน ส าหรับใช้ใน
การเรียนรู้  เด็กนักเรียนศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก  มี ห นั งสื อ
ส าหรับการเรียน เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์
ส าหรับการเรียน เด็กนักเรียน
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก  มี มี
เครื่องแบบนักเรียนส าหรับสวม
ใส่  เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ ที่   8 
การพัฒนาด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้ ริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบ ต . เจ้ าห น้ าที่ ท้ อ งถิ่ น
สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน อปท.เพื่อด าเนินโครงการจัดตั้ง
และบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง )  

๒๐,๐๐๐.๐๐ ประชาชนมีสถานที่ กลางใน
การรับค าร้องทุกข์ขอความ
ช่วยเหลือ 

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการ
ร่ ว ม ใน ก ารช่ ว ย เห ลื อ
ประชาชนจ านวน 1 แห่ง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 11 หมู่บ้าน 226,637.50 การเลือกตั้งนายกและสมาชิก
สภา อบต เป็นไป ด้วยความ
เรียบร้อย 

จัดการเลื อกตั้ งครบทุ ก
หน่วยเลือกตั้ง 
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ยุทธศำสตร์ 
 

โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ ที่   9 
การพัฒนาด้านการ
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่หมู่บ้านปลูก
ต้นไม้ในพ้ืนที่หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ เพ่ิมขึ้นลด
ภาวะโลกร้อน 

จ านวนป่าชุมชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบล
และ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

3๐,๐๐๐.๐๐ ไม่เกิดโรคพิษสุขนัขบ้า 
ในพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่  
 

ประชาชนได้ รับความรู้ 
แ ล ะ มี ก า ร ฉี ด วั ค ซี น 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ยุทธศาสตร์ที่  10 
การพัฒนาด้านการ
รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน 

โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ 
เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

๕๓๓,๘๖๒.๕๐ ประชาชนที่ประสบภัยได้รับ
การช่ วย เหลื อในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน 

ผู้ ป ระสบ ภั ย ได้ รั บ การ
ช่วยเหลือ 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน และ
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์  รณ ร งค์  ล ด
อุบัติเหตุ 

๓๔,๕๐๐.๐๐ ประชาชนเกิดความตะหนักใน
การระมัดระวังอุบัติเหตุ 
 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล 
ปีละ 2 ครั้ง 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาที่

ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 11,010,869.92 ประเภท ถนนผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
1.บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 2 ถนนบริเวณบ้านนายถาวร ยศกลาง ไปสระมะค่าน้อย กว้าง 3.90  เมตร ยาว139 
เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 542.10 ตารางเมตร จ านวนเงิน 299,000 บาท 
2.บ้านนา หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์-บ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ กว้าง 3.40เมตร 
ยาว 158 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 537.20 ตารางเมตร จ านวนเงิน 229,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำที่
ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงินที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำยที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร ) 

   3.บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้านนายสมบุญ เอกศิริ กว้าง 
5 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 545 ตารางเมตร จ านวนเงิน 229,000 บาท 
4.บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ถนนสายบริเวณจากบ้านนายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม  ชวนนอก  กว้าง 3.90 
เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530.40 ตร.ม. จ านวนเงิน 229,000 บาท 
5.บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1  ถนนสายบริเวณข้างศาลปู่ตา ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล   ศรีศักดิ์นอก  
กว้าง 3.90 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530.40 ตร.ม.จ านวนเงิน 229,000 บาท 
6.รหัสสายทาง นม .ถ.2083 สายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.เสมาใหญ่  กว้าง 8 เมตร ยาว 2,050
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า20,500 ตร.ม. จ านวนเงิน 7,980,000 บาท 
ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.บ้านหนองแจ้งน้อย  หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนายประจวบ ช่างเหล็ก  ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  405 ตารางเมตร จ านวนเงิน 228,000 บาท 
2.บ้านโนนติ้ว  หมู่ที่ 6 บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย  ขนาดกว้าง 5  เมตร 
ยาว 84  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร จ านวนเงิน 207,000 บาท 
3.บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7  บริเวณบ้าน นายกุมภา ไปบ้านนายมงคล  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 60  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 192.50 เมตร  จ านวนเงิน 211,000 บาท 
4.บ้านโนนใหญ่  หมู่ท่ี 8 ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 37  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร จ านวนเงิน  71,000 บาท 
5.บ้านโนนสีสุก  หมู่ที่ 10 บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง  ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 84  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร จ านวนเงิน 207,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำที่
ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงินที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำยที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร ) 

   ประเภท ถนนหินคลุก 
1.บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย กว้าง 5 ม.ยาว 
235 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า176.25 ลบ.ม. จ านวนเงิน 228,000 บาท  
2. (สายทาง นม.ถ. 292 -03) กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร จ านวนเงิน 497,000 บาท (กันเงิน) 
ประเภท วำงท่อเมนระบบน้ ำประปำ ขยำยเขตกำรให้บริกำร 
1.บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 บริเวณจากสามแยกหน้าบ้านของ น.ส.สุวรรณ มุลเสนา ถึงถนนลาดยาง ทางหลวง
หมายเลข นม. 1022   วางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 1,100 เมตร จ านวนเงิน 148,000 บาท 
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบัวใหญ่  
1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลเสมาใหญ่ จ านวน  11 จุด จ านวนเงิน 88,869.92 บาท 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - -  
ก ารพั ฒ น าด้ าน ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และ
กีฬา 

2 21,000 1.จัดงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและบัวไหมบัวใหญ่ จ านวนเงิน 11,000 บาท 
2. อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่เพ่ือจัดงานพิธีต่างๆ  จ านวนเงิน 10,000 บาท 

การพัฒนาด้านการเกษตร 1 ๑๙,๘๕๐ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ ผู้เข้าร่วม 60 คน  
การพัฒนาด้านสังคม 6 ๑๑,๐๒๗,๔๙๐ 1.ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จ านวน  1,002   ราย   เป็นเงิน ๗,๙๓๗,๓๐๐ บาท 

2.ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จ านวน  311   ราย   เป็นเงิน  ๒,๙๘๔,๔๐๐ บาท 
3.ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จ านวน   9  ราย   เป็นเงิน 54,000 บาท 
4.โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่  ผู้เข้าอบรม จ านวน 45 คน จ านวนเงิน ๑๒,๘๗๐ บาท 
5.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าอบรม จ านวน 55 คน จ านวนเงิน 18,920 บาท 
6.โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ จ านวนเงิน 20,000 บาท 

19



ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำที่
ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงินที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำยที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร ) 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 ๓๐๕,๐๐๐ 1.สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเสมาใหญ่ จ านวนเงิน 85,000 บาท 
2.อุดหนุนเงินงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 – 11 เพ่ือด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขจ านวนหมู่บ้านละ 3 โครงการ จ านวนเงิน 220,000 บาท 

การพัฒนาด้านการศึกษา 3 ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 1.อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ จ านวน 4 แห่งจ านวน 200 วัน 
จ านวนเงิน  ๑,๑๒๙,๗๓๗ บาท 
2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) จ านวน 260 วัน เป็นเงิน ๖๗๒,๐๐๒.๒๔ บาท 
3.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  ประกอบด้วย  
   - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 245 วัน  จ านวนเงิน 213,765  บาท 
   - ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,700 บาท / ปี (เด็กเล็ก 2-5 ปี)  จ านวนเงิน 73,100 บาท 
    แยกเป็น   ศพด.เสมาใหญ่  (16 คน ) จ านวนเงิน  27,200 บาท  ศพด.สามดวงใจ ฯ   (27 คน) 
จ านวนเงิน 45,900 บาท  
    - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200  บาท / ปี  (เด็กเล็ก 3-5 ปี) จ านวนเงิน 4,600 บาท แยกเป็น   
ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน )จ านวนเงิน  2,000 บาท  ศพด.สามดวงใจ ฯ (13 คน) จ านวนเงิน 2,600 บาท 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200 บาท / ปี (เด็กเล็ก 3-5 ปี) จ านวนเงิน 4,600 บาท แยกเป็น  
ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน )จ านวนเงิน  2,000 บาท  ศพด.สามดวงใจ ฯ (13 คน) จ านวนเงิน 2,600 บาท 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300  บาท / ปี   (เด็กเล็ก 3-5 ปี) จ านวนเงิน 6,900 บาท แยกเป็น 
ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน )จ านวนเงิน 2,000บาท  ศพด.สามดวงใจฯ (13 คน) จ านวนเงิน 3,900 บาท 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430  บาท / ปี   (เด็กเล็ก 3-5 ปี) จ านวนเงิน 9,890 บาท 
แยกเป็น   ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน )จ านวนเงิน  4,300 บาท  ศพด.สามดวงใจ ฯ (13 คน) จ านวนเงิน 
5,590 บาท 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำที่
ด ำเนินกำรจริง 
(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงินที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำยที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร ) 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

3 482,352.50  1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบต.  1 คน และ ส.อบต. 11 หมู่บ้าน จ านวนเงิน 226,637.50 บาท 
2.อุดหนุน อบต.ขุนทอง ตามโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง )  จ านวนเงิน 20,000 บาท 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน 

ต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ผู้เข้าอบรม จ านวน 41 คน  จ านวนเงิน ๒๓๕,๗๑๕  บาท 
การ พั ฒ น าด้ าน ก ารอนุ รั ก ษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

2 ๔๐,๔๔๐.๐๐ 1.ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ บ้านหนองแจ้งน้อย ม.5 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
100 คน   จ านวนเงิน ๑๙,๖๕๐บาท 
2.ให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบลและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค           
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จ านวนสุนัขและแมว  553  ตัว  จ านวนเงิน ๒๐,๗๙๐.๐๐ บาท 

การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ 1. จัดตั้งจุดบริการประชาชน จ านวน 2 ครั้งๆละ 2 จุด คือ ม.7 และ ม.1  และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด
อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์   จ านวนเงิน ๒๘,๐๔๐ บาท 
2.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้งบส ารองจ่าย  
จ านวนเงิน ๔๔๒,๕๒๔.๖๘ บาท 

รวม 36 25,492,071.34  
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1.5  ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข  
ผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณเป็นไปตามแผนพัฒนาแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 )ท าให้มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือ
ลดการแพร่ระบาดอีกทั้งการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ต้องน าไปใช้เพ่ือ
ควบคุมและระงับโรคติดต่อให้แก่ประชาชน 

ปัญหำอุปสรรค 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ทั้งหมด 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง

รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ 
6.การประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 

ข้อเสนอแนะ 
1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 3.องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4. ควรจัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะน ามาวิเคราะห์แผนงาน เช่น  
-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการท าประชาคม  
-ข้อมู ล พ้ืนฐานจากการวิ เคราะห์ ศั กยภาพ  เช่ น  ด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม  ปราชญ์ ชาวบ้ าน  

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นท่ีจะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
 -ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภาพนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน  
5. ควรน านโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนด

เป็น ประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างจริงจัง  

6. เมื่อด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการด าเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพ่ือ
รายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ  

7.. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการด า เนินงาน 
และ การมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ า การ
ป้องกันภัย ต่างๆ เป็นต้น  

8.น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

22



 2.แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
2.1 กำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มีความสัมพันธ์และมีความ 
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด  

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ 

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลเสมาใหญ่เป็นต าบลขนาด
กลาง โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่น่าอยู่ ปลอดภัย และมีประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาต าบล และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
"เกษตรกรรมดี   มีควำมรู้ทันสมัย   กำรคมนำคมสะดวกปลอดภัย   

ประชำชนมีส่วนร่วมพัฒนำ  กำรศึกษำ 4.0  หนุนน ำภูมิปัญญำท้องถิ่น”        
  

 

 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสมาใหญ่  10 ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   
ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยว  และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 

แนวทางพัฒนาที่  1     
พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬำ 

แนวทางการพัฒนาที่  1    
พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท้องถิ่น

โคราช  เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬา 

ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสนใจ และ
มีแรงจูงใจในกิจ กรรมกีฬา  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

1. วิสัยทัศน์(Vision) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกร   

ลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภค 

และการอนุรักษ์และเพ่ิมรายได้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณ   
เพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาที่ 3   ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาที่ 4   ด าเนินการ สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มี 
การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิต  การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและ 
ชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้มีการเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรค การใช้
ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรบับริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธทีางการแพทย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารงาน  เพื่อรองรับการปฏิบัติ 
ภารกิจน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้   สะดวก  
รวดเร็ว แม่นย า    มีประสิทธิภาพ  โดยยืดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับการศึกษา   
อบรมการท าวิจัย  เพิ่มพูนความรู้  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการพัฒนาที่ 3   เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
และความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศำสตร์ที่ 9   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศำสตร์ที1่0 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนาที่  1   ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิ 
การกุศลและองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน  และ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ    และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
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๒.๓  เป้ำประสงค์ 
1)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
2)  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภคและการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
3)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณี  
4)  มีการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  

โดยการเล่นกีฬาออกก าลังกาย  และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
5)  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
6)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น 

 7)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมสขุภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมขึ้น 
 8)  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
9)  การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
11) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มีโครงสรา้งพ้ืนฐานใหป้ระชาชนได้ใชบ้ริการร้อยละ  ๘๐  
   2)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นร้อยละ  ๑๐  
   6)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   7)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   8)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  

  9)   ประชาชนมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   10)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๒.5  ค่ำเป้ำหมำย 
  ๑)  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
   4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
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ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ
อนุรักษ ์  และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฉบับ
ที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทศำสตร์กำร
พัฒนำของ อปท.ใน

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ อบต.

เสมำใหญ่ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำม

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน
ด ำเนินงำน 

ด ำเนิน
กำร
จริง 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจสิติกส ์
9.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิม
ความสามารถการค้าและการลงทุนและเศรษฐกิจ 
5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน 

49 17 15 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
5.ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
2.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเช่ือมต่อภาคและ
ภูมิภาค 
3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าและเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

1.ยุ ทธศาสตร์ ด้ าน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

4 - - 

2.ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5 .ด้ านการสร้ างการ เติ บ โตบ น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจสิติกส ์
9.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่ม
ความสามารถการค้ าและการลงทุนและ
เศรษฐกิจ 
5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

6 3 2 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
 ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทศำสตร์กำร
พัฒนำของ อปท.ใน

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ อบต.

เสมำใหญ่ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำม

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน
ด ำเนินงำ

น 

ด ำเนิน 
กำรจริง 

2.ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
5.ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

2.ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย
เชื่อมต่อภาคและภมูิภาค 
3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้า
และเกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
4. ยกระดับบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิสมดลุและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

6 2 1 

3.ด้ านการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

1.การเสริ มสร้ างและพั ฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2.การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคม 

11 8 6 

3.ด้ านการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

4.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุ ทธศาสตร์ การ
พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข 

4 3 2 

3.ด้ านการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยนื 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
 
 
 

4.ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุ ทธศาสตร์ การ
พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา 

6 5 3 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ ฉบับ
ที่ 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท.ในจังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของ อบต.

เสมำใหญ่ 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำม

แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน
ด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำร
จริง 

1.ด้านความมั่งคง 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
รองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง 

5.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้ าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9 5 3 

2 . ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3 .ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพ่ื อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
9.การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยง
ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่ม
ความสามารถการค้ าและการลงทุนและ
เศรษฐกิจ 
5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 

4.ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 

2.ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็น
มิ ต รกั บสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อ
โค ร งข่ า ย ค ม น าค ม แ ห่ งอ น าค ต  แ ล ะ เพิ่ ม
ความสามารถการค้าและการลงทุนและเศรษฐกิจ 
5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6.ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภั ย ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

4 4 2 

รวม 101 49 36 
1)  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  36 โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 101 โครงการ 
2)  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 101 โครงการ ด าเนินการจริง 36 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3)  จ านวนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีการด าเนินการ คือ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ไม่ได้น าไปจัดท างบประมาณ 
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2.2  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

14 10,922,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 1 ๘๘,๘๖๙.๙๒ 

๒.การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

- - 

๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 
 

1 10,000.00 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

1 11,000.00 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา กองการศึกษา กองช่าง - - 

๔.การพัฒนาด้านการเกษตร 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการของ 

อบต. เสมาใหญ่ 
1 ๑๙,๘๕๐.00 

๕.การพัฒนาด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม 
 
 

งบกลาง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ส านักปลัด ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

2 31,790.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ กองการศึกษา - - 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 1 20,000.00 
แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 3 10,975,700.00 

 
 
 
 

30



ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน (บำท 

๖.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการสาธารณสุข ส านักปลัด ทุกส่วนราชการของ 

อบต. เสมาใหญ่ 
1 220,000.00 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 1 85,000.00 

๗.การพัฒนาด้านการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกส่วนราชการของ 

อบต. เสมาใหญ่ 
3 ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 

๘.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด / 
กองคลัง 

 

ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

3 482,352.50 

๙.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

1 19,650 
แผนงานสาธารณสุข กองส่งเสริมการเกษตร 1 20,790 

๑๐.การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

งบกลาง แผนงานงบกลาง ส านักปลัด / กองชา่ง ทุกส่วนราชการของ 
อบต. เสมาใหญ่ 

1 442,524.68 
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 1 28,040 

รวม 36 25,492,071.34 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๕ 
อบต.เสมำใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ  

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๙ ๓๘,๔๔๑,๗๕๐.๐๐ ๑7 11,147,7๐๐.๐๐ ๑5 11,010,869.92 ๑4 10,513,869.92 

๒.การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๔ ๑,๔๙๓,๓๕๐.๐๐ - - 
    

๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

๖ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๔.การพัฒนาด้านการเกษตร ๖ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ 

๕.การพัฒนาด้านสังคม ๑๑ ๑๑,๙๒๔,๒๐๐.๐๐ ๘ ๑๒,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ 

๖.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๔ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 

๗.การพัฒนาด้านการศึกษา ๖ ๓,๑๘๗,๑๖๐.๐๐ ๕ ๒,๒๓๒,๓๘๔.๐๐ ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 

๘.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 1,2๕๐,๐๐๐.๐๐ 5 626,637.50 3 482,352.50 3 482,352.50 

๙.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ 

๑๐.การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๔ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๗๕๘,๓๖๒.๕๐ ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ 

รวม ๑๐1 58,476,460.00 49 27,425,884 ๓6 25,492,071.34 ๓5 24,995,071.34 
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รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อครุภัณฑ์บริกำรสำธำรณะ ปี ๒๕๖๕ 
อบต.เสมำใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ  

แผนงำน/โครงกำร 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ จ ำนวน 
 

งบประมำณ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) 1 เครื่อง  12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์
ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   

1 ชุด 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

 ( พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  ) 12 ตัว  20,400 6 10,200 6 10,200 6 10,140 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน ( ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง) 

1 ชุด 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน ( เครื่องปรับอากาศ) 4 เครื่อง 198,000 1 198,000 - - - - 

33



2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะ
ท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง ก าหนดระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

กำรประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการ
ติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่าง
การด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 

และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
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1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
3. การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ได้ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลซึ่งเป็นการแสดงถึงวีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ
ตามแผนพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดหรือไม่และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ใช้แบบรายงาน
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 
เรื่องที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน

ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
แบบท่ี 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน 

ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
 
 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน         
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 
 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น   

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

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

แบบที่ 1 แบบชว่ยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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แบบที่   3/1   แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :   แบบที่ 3/1   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                       

ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
2.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร                                 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา   
การพัฒนาด้านการเกษตร   
การพัฒนาด้านสังคม   
การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
.การพัฒนาด้านการศึกษา   
.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

รวม 
  

 
แบบที่  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    (1)  ชาย        (2)  หญิง 
2.  อายุ    (1)  ต่ ากว่า  20  ปี    (2)  20 - 30  ปี       (3)  31 - 40  ปี 
    (4)  41 - 50  ปี       (5)  51 - 60  ปี          (6)  มากกว่า  60  ปี   
3.  การศึกษา  (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     
    (4)  ปริญญาตรี      (5)  สูงกว่าปริญญาตรี    (6)  อื่น ๆ (ระบุ).................. 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ      (3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      
    (4)  รับจ้าง    (5)  นักเรียน/นักศึกษา         (6)  เกษตรกร       
    (7)  อื่นๆ (ระบุ)...........................................    
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ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ส่วนที่ 3 
     ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่          
ครั้งท่ี  1 เมื่อวันที่   28   ธันวำคม   2565  พบว่าได้คะแนนร้อยละ  84.75  รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
ล ำดับ 

ที่ ประเด็นทีต่้องพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.31 
2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 17.50 

3 ยุทธศำสตร์ (60) 49.94 

 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 4.50 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 4.75 

 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 0 

 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.63 

 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 4.81 

 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 4.75 

 3.7 วิสัยทัศน์ 5 4.63 

 3.8 กลยุทธ์ 5 4.44 

 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.25 

 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 4.50 

 3.11 แผนงาน 5 4.25 

 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.44 
รวมคะแนน 100 84.75 

 
1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่ วไปและ
ข้อมู ลพ้ื นฐานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

17.31 
4.38 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) 4.50 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 4.44 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) 4.00 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

17.50 
4.25 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 4.63 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4.25 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand และ 
Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ  

(5) 4.38 

3. ยุทธศาสตร์ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

49.94 
4.50 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 หรือฉบับที่ 13 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 4.75 

3.3 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 0.00 

 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
(5) 

 
4.63  3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

3 .5  ยุ ทธศาสตร์ การ
พั ฒ น า ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 4.81 

3 .6  ยุ ทธศาสตร์ ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5) 4.75 

3.7 วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.63 

3.8 กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4.44 

3.9 เป้ าประสงค์ ของ            
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อ  กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 44.25 

 3.10 จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์       
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น
อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 
 

 
(5) 

 
4.50 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ      รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
 3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะ
แสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคือ
อะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 4.25 

 3.12 ค ว า ม
เชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 
ฉบับที่  13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 

(5) 4.44 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 84.75 
2.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2565 พบว่าได้คะแนนร้อย
ละ  82.80  รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ล ำดับ 
ที่ ประเด็นทีต่้องพิจำรณำ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 8.50 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 8.25 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 8.06 

4 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำนกำรพัฒนำ 5 4.63 

5 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (30) 26.67 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.56 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.63 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 4.38 

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.38 

 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4.44 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5 4.31 

6 โครงกำรพัฒนำที่น ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (35) 26.69 

 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 4.38 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 3.25 

 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 4.63 
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ล ำดับ 
ที่ 

ประเด็นทีต่้องพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 4.81 

 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา   ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้อถิ่น 5 4.75 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 4.88 

 6.7  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 5 0 
รวมคะแนน 100 82.81 

 
รำยละเอียดกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ      รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

8.50 
4.50 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน า
เทคนิค Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ มา
เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.00 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าทีแ่ละอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 

8.25 
4.125 

2) การก าหนดและการวิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด
จาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.125 
 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึง
พอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ ์วัสดุ  

10 
(5) 

8.06 
4.0.6 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ      รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการน า
แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ราชการที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนได ้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก
ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุข
ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็น
ต้น 

4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
ท้ องถิ่ นด้ วยเทคนิ คการวิ เคราะห์  Demand (Demand  Analysis)/Global 

Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ  โดยน าไปจัดท า
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

5 
(5) 

4.63 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุใน
การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคต 

30 
 

(5) 

26.69 
 

4.56        5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
             โครงการ 
 

5.2 ก าหนดวั ตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพ่ือ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

 
 

(5) 

 
 

4.63 
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เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 5 .3  เป้ าห มาย 
(ผ ล ผ ลิ ต  ข อ ง
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าใด  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
 

(5) 4.38 

5.4 มีการประมาณ
การราคาถู กต้ อง
ตามหลั กวิ ธี การ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ
ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 4.38 

 5.5 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่ ค าดว่ าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผล
ที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่ง
โครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 4.44 

 5.6 ผลที่คาดว่า
จ ะ ไ ด้  รั บ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
โค ร ง ก า ร แ ล ะ
วัตถุ ป ระส งค์ ที่
ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 
 
 
 

(5) 4.31 

45



ประเด็นกำรพิจำรณำ      รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6. โครงการพั ฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

35 
 

(5) 
 

26.67 
 

4.38 
 6 .1  โ ค ร ง ก า ร

พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ที่
น า ไ ป จั ด ท า
ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม 
6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 3.25 

 6.3 โครงการเพ่ือการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
ด้ านก า รบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

 
 
 

(5) 

 
 
 

4.63 

 6.4 โครงการเพ่ือการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้าน
การสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.81 

 6.5 โครงการเพ่ือการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่
น า ไ ป จั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ ย ว กั บ ด้ า น
การศึ กษา ศิ ลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.75 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ      รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 6.6 โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่

น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปทีี่ตั้งไว้ 

(5) 4.88 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การบริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหาร
จัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 0 

 รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 82.81 
 
๓.  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ใช้เครื่องมือตามแบบ  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ในภาพรวม โดยใช้แบบบสอบถาม ออนไลน์ google form ผลปรากฏ ดังนี้  
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ  

      ชาย 
      หญิง     

 
48 
52 

 
48.00 
52.00 

รวม 100 100 
2. อายุ 

     ต่ ากว่า 20 ป ี
     20 -30 ปี 
     31 -40 ปี 
     41 -50 ปี 
     51 – 60 ป ี
     มากกว่า 60 ปี 

 
15 
29 
31 
13 
9 
3 

 
15.00 
29.00 
31.00 
13.00 
9.00 
3.00 

รวม 100 100 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

1. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

 
22 
35 
14 
19 
5 
5 

 
22.00 
35.00 
14.00 
19.00 
5.00 
5.00 

 100 100 
2. อาชีพหลัก 

ข้าราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร 
 อ่ืน ๆ ระบุ.......................................... 

 
10 
12 
10 
17 
24 
18 
9 

 
10.00 
12.00 
10.00 
17.00 
24.00 
18.00 
9.00 

 100 100 
 
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 

ควำมพึงพอใจ ระดับควำมพึงพอใจ 
พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   39 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 31 67 2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 49 48 3 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 41 52 7 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 43 56 1 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 44 55 1 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 34 63 3 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 48 47 5 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36 62 2 

จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมิน
ความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จากหัวข้อแบบสอบถามความ พึงพอใจ จ านวน  
9 หัวข้อ  ปรากฏว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ในระดับ
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  42.33  และระดับ พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  54.33  และระดับ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  
3.33 
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4.  กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ  
 ใช้เครื่องมือตามแบบ  3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ในภาพรวม ผลปรากฏ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร                                 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 49 14 
การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 4 - 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 6 2 
การพัฒนาด้านการเกษตร 6 1 
การพัฒนาด้านสังคม 11 6 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 2 
.การพัฒนาด้านการศึกษา 6 3 
.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 3 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 
การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 2 

รวม 
101 35 

 
5.สรุปกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ตามแบบที่ก าหนด 
ปรากฏผล ดังนี้ 

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น   

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แผนงำนที่ด ำเนินกำร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายถาวร ยศกลาง 
ไป สระมะค่าน้อย 

ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 
3 0 0  เมตร  หน า 0 .0 5 
เมตร 

กว้าง 3.90  เมตร ยาว139 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 542.10 ตารางเมตร  

477,000 229,900 299,000 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
นาหมู่ที่3 บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ถึงบ้าน
นายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 

ขนาดกว้าง 3.40  เมตร ยาว 
340  เมตร หนา 0.05 เมตร 

ขนาดกว้าง 3.40  เมตร ยาว 158  เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 537.20 ตารางเมตร  

232,280 229,400 229,000 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนบก  
หมู่ที่ 4 ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี  
ไพรเขียว ไป บ้านนายสมบุญ  เอกศิริ 

ขนาดกว้าง 5   เมตร ยาว
5 0 0   เมต ร ห น า 0 .0 5  
เมตร 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 545 ตารางเมตร 

662,500 229,600 229,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่  5 
บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนายประจวบ ช่างเหล็ก 

กว้าง 5  เมตร ยาว  24 2 
เมตร หนา 0.15 เมตร   

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 81 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  405 
ตารางเมตร  

332,750 229,700 228,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว  หมู่ที่6 
บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้าน
หนองแจ้งน้อย 

ขนาดกว้าง 5   เมตร ยาว 
684 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 84  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  

690,500 228,000 207,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ 7 
บริเวณบ้านนายกุมภา  ไปบ้านนายมงคล 

 ขนาดกว้าง  5   เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
ช่วงที่  2 ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 192.50 เมตร   

300,000 228,300 211,000 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 
ล ำดั
บ 

โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

7 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ถนน
บริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว
ประมาณ 86  เมตร หนา 
0.15  เมตร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 148 ตารางเมตร  

178,800 79,200 71,000 

8 โครงการวางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยายเขตการให้บริการ  
บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 บริเวณจากสามแยกหน้าบ้านของ น.ส.สุวรรณ 
มุลเสนา ถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. 1022 

วางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยาย
เขตการให้บริการ  PVC ขนาด Ø 2 
นิ้ว ระยะทางประมาณ  935 เมตร 

วางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 1,100 เมตร 112,700 149,400 148,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 บริเวณ
เส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนองแวงบ้านหนอง
แจ้งน้อย 

- ขนาดกว้าง 6  เมตร ยาว 
265 เมตร หนา0.15 เมตร  
- ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา0.15 เมตร 

ขนาดกว้างประมาณ 5  เมตร ยาว
ประมาณ  235  เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 176.25 ลูกบาศก์เมตร 

809,000 229,700 228,000 

บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป 
โคกหนองแวงบ้ านหนองแจ้ งน้ อย  (ส ายทาง  น ม .ถ .        
292 -03)   
 

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร 

809,000 497,700 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 
2565 

497,000 
(กันเงิน) 

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก  หมู่ที่ 10 บริเวณ
จากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ขนาดกว้าง 5  เมตร ยาว 84  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตร  

300,000 228,000 207,000 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต บ้านเสมา
ใหญ่  หมู่ที่ 1  ถนนสายบริเวณข้างศาลปู่ตา ถึงบริเวณหม้อ
แปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก 

ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว
ประมาณ 303  เมตร  หนา 
0.05 เมตร 

ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 136 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 530.40 ตารางเมตร  

484,800 229,400 229,000 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ต่อ) 
ล ำดั
บ 

โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำยจริง 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ถนนสาย
บริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไป
บ้านนายบุญเยี่ยม  ชวนนอก   

ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว
ประมาณ 581  เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 136 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 530.40 ตารางเมตร  

929,600 229,400 229,000 

13 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน  
กรีต สายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ 
หมู่ที่ 1 

กว้าง 10.00 เมตร 
ระยะทาง 2,700 เมตร 

กว้าง 8 เมตร ยาว 2,050เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า20,500 
ตารางเมตร 

8,600,00
0 

7,980,000 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

7,980,000 
 

14 ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 
1 เครือ่ง 

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 
เครื่อง 

12,000 12,000 12,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลเสมาใหญ่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ      
บัวใหญ่ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลเสมา
ใหญ ่ด าเนินการ 11 จุด 

300,000 150,000 ๘๘,๘๖๙.๙๒ 
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แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี และบัวไหมบัวใหญ่ 

เพ่ือจัดงานฉลองชัยท้าว 
สุรนารีฯ 

เพ่ือจัดงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและบัว
ไหมบัวใหญ่ 

200,000 80,000 11,000 

 
แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจ านวน 1,002  ราย    8,236,600 8,667,500 7,937,300 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ   ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพจ านวน 311   ราย    3,273,600 3,268,300 2,984,400 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ จ านวน 9 ราย 54,000 54,000 54,000 
4 โค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น

ก อ งทุ น ห ลั ก ป ระกั น
สุขภาพต าบลเสมาใหญ่ 

สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ
ค่ าบริการสาธารณสุขที่ ได้ รับจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเสมาใหญ่ 
ร้อยละ 40.52  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงินจ านวน 
209,790 บาท 

90,000 85,000 85,000 

5 โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
ต่ า ง ๆ  เช่ น  ว า ต ภั ย 
อุทกภัย อัคคีภัย 
 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ วาตภัย 
จ านวน  19 ราย จ านวนเงิน 30,036 บาท  , 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 019 จ านวน 98,700 บาท 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี
เร่งด่วนฉุกเฉิน 

500,000 533,862.50 442,524.68 
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการ อบต.สัญจร และบริการเคลื่อนที่ จั ด กิ จก รรม ให้ บ ริ ก าร เค ลื่ อ น ที่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

- 100,000 30,000 - 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรับปรุง พัฒนา และจัดท า ระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

- 250,000 50,000 - 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ อบต.
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชน 

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้ าง ผู้ น าชุมชน
คณะกรรมการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

อบรม ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล 
พ นั ก งาน จ้ า ง  ผู้ น าชุ ม ช น  โด ย มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน  

300,000 300,000 235,715 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

จัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 11 หมู่บ้าน จัดเลือกตั้งท้องถิ่น  นายก อบต. 1 คน 
และ ส.อบต. 11 หมู่บ้าน ๆละ 1 คน 

400,000 226,637.50 226,637.50 

5 โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ 
เพ่ือจัดงานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครอง
อ าเภอบัวใหญ่  เพ่ือจัดงานรัฐพิธีต่าง  ๆ
เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาต ิ

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่เพ่ือ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ  5 ธ.ค.64 ,3 มิ.ย.65,28 
ก.ค.65, 12 ส.ค.2565 

10,000 10,000 10,000 

6 อุ ดห นุ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ วม ใน การ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน อปท. อุดหนุน  อบต.ขุนทอง เพื่อด าเนินโครงการ
จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง ) 

20,000 20,000 20,000 
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แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชนและ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง 

 

จัดตั้ งจุดบริการประชาชน จ านวน       
2 ครั้ง  จ านวน 2 จุด คือ ม.7 และ ม.
1  และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด
อุบัติ เหตุ  ช่วงเทศกาลปี ใหม่  และ
เทศกาลสงกรานต์    

30,000 34,500 28,040 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

อปพร. เข้าร่วม กิจกรรมจ านวน  
80  คน 

 

- 100,000 100,000 - 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ จ านวน  50  คน 

- 100,000 90,000 - 

 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียนให้กับเด็กเล็ก 

- 20,000 29,200 - 

2 โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทาง
สังคมและจัดงานวันเด็ก 

นักเรียน ศพด ทั้ง 2แห่งและนักเรียน
ทั้ง 4 แห่ง ในต าบล 

- 50,000 20,000 - 
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ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

3 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่  ( ค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว )  

จัดอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก  จ าน วน  2  แ ห่ ง 
โรงเรียน 4  แห่ง 

จัดอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
2 แห่ง โรงเรียน 4  แห่ง จ านวน 260 วัน 

850,000 672,659 ๖๗๒,๐๐๒.๒๔ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง เป็น 
-ค่าอาหารกลางวัน  
-ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 
1,700บาท/ปี(เด็กเล็ก2-5 ปี) 
-ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
(เด็ก3-5ปี) 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
200บาท/ปี 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300บาท/ปี 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ
430บาท/ปี 

 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 245 วัน   
 -ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ  1,700 บาท / ปี 
(เด็กเล็ก 2-5 ปี)  แยกเป็น   ศพด.เสมาใหญ่  (16 คน ) 
ศพด.สามดวงใจ ฯ  (27 คน) 
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200  บาท / ป ี (เด็กเล็ก 
3-5 ปี)  แยกเป็น ศพด.เสมาใหญ ่(10 คน) ศพด.สาม
ดวงใจ ฯ (13 คน)  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200 บาท / ป ี(เด็ก
เล็ก 3-5 ปี) แยกเป็น  ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน ) ศพด.
สามดวงใจ ฯ (13 คน) 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300  บาท / ปี   (เด็ก
เล็ก 3-5 ปี) แยกเป็น ศพด.เสมาใหญ่  (10 คน ) ศพด.สาม
ดวงใจฯ (13 คน)  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ  430  บาท / ป ี  
(เด็กเล็ก 3-5 ปี) แยกเป็น   ศพด.เสมาใหญ ่ (10 คน )  
ศพด.สามดวงใจ ฯ (13 คน)  

447,160 342,925 312,765 
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แผนงำนกำรศึกษำ (ต่อ) 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนนุอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมา
ใหญ่ 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ
โรงเรียน ในพ้ืนที่ทั้ง 4 แห่ง 
 

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่  จ านวน 4 แห่ง
จ านวน 200 วัน 

1,750,000 1,167,600 ๑,๑๒๙,๗๓๗ 

 

แผนงำนสำธำรณสุข 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม
แผนพัฒนำ 

งบประมำณ
อนุมัติ 

เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบล
และ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบลและ 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวนสุนัขและแมว  553  ตัว   

50,000 30,000 20,790 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. 

จัดบริการด้านแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนในต าบลเสมาใหญ ่

- 200,000 60,000 - 

3 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขจ านวนหมู่บา้นละ 
3โครงการ 

ด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข
จ านวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ลๆะ 3 โครงการ  ดังนี้ 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   
2.โครงการ “บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ลดโรคใน
ชุมชน  
3.โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล

220,000 220,000 220,000 
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ยาเสพติด 
แผนงำนสงคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสมาใหญ่ 

เด็กเล็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

ด าเนินการสงเคราะห์จัดหารถรับส่งเด็ก
เล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาม
ดวงใจสายใยรัก 

100,000 100,000 20,000 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน ( พัดลม ) - พัดลม แบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6 ตัว  
 - พัดลม แบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6  ตัว 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ส าหรับติดตั้งอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ
(อาคารอเนกประสงค์) 

จัดซื้อพัดลม แบบตดิผนงั ขนาด 16 นิ้ว 
จ านวน 6 ตัว  พร้อมอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้ง ส าหรับติดตั้งอาคารศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ
(อาคารอเนกประสงค์) 

20,400 10,200 10,140 

3 ครุภัณฑ์ ส านั กงาน  (ผ้ าม่ าน
พร้อมอุปกรณ์) 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ(อาคารอเนกประสงค์)   
ดังนี ้
 - ขนาดผ้าม่าน กว้าง 4.80 เมตร สูง 3.60 เมตร  
จ านวน  3 ชุด 
 - ขนาดผ้าม่าน กว้าง 4.40 เมตร สูง 3.60 เมตร  
จ านวน  2 ชุด 
 - ขนาดผ้าม่าน กว้าง 5.00 เมตร สูง 3.60 เมตร  
จ านวน 2 ชุด 
 - ขนาดผ้าม่าน กว้าง 5.50 เมตร สูง 3.50 เมตร  
จ านวน  1 ชุด 
 - ขนาดผ้าม่าน กว้าง 7.20 เมตร สูง 1.00 เมตร  
จ านวน  1 ชุด 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้งูอายุ
(อาคารอเนกประสงค์)   ดังนี ้
1.ขนาดผ้าม่าน กว้าง 4.78 เมตร สูง 3.40 
เมตร จ านวน 4 ชุด 
2.ขนาดผ้าม่าน กว้าง 4.20 เมตร สูง 3.40 
เมตร จ านวน 2 ชุด 
3.ขนาดผ้าม่าน กว้าง 4.72 เมตร สูง 3.40 
เมตร จ านวน 1 ชุด 
4.ขนาดผ้าม่าน กว้าง 6.20 เมตร สูง 2.70 
เมตร จ านวน 1 ชุด 
5.ขนาดผ้าม่าน กว้าง 6.70 เมตร สูง 1.00 
เมตร จ านวน 1 ชุด 
 

150,000 150,000 150,000 
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แผนงำนสงคมสงเครำะห์ (ต่อ) 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศ 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
40,000 BTU จ านวน 4 เครื่อง ราคา
และคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ฉบับ 
เดือน ธันวาคม  2564 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
40,000 BTU จ านวน 4 เครื่องพร้อม
ติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ งเสริมอาชีพผู้ สู งอายุ (อาคาร
อเนกประสงค์)    

198,000 198,000 198,000  
(กันเงิน) 

5 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
เครื่องขยายเสียง  
 

เครื่องขยายเสียง พร้อมสายสัญญาณและ
อุปกรณ์พ่วงต่อครบชุด พร้อมติดตั้ง 
ประกอบด้วย 
 - ล าโพงติดผนังแบบแขวน จ านวน 4 ตัว 
 -ขยาย จ านวน 1 ตัว พร้อมสายสัญญาณ
และอุปกรณ์พ่วงต่อครบชุด 
 - ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ตัว พร้อม
อุปกรณ์พ่วงต่อครบชุด 

จัดซื้อ เครื่องขยายเสียงพร้อม
สายสัญญาณและอุปกรณ์พ่วงต่อครบชุด
พร้อมติดตั้ง  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
1. ล าโพงติดผนังแบบแขวน จ านวน  
4 ตัว สายสัญญาณอย่างดี เดินสายจาก
ห้องควบคุมถึงล าโพงทั้ง 4 ตัว 
2. ขยาย จ านวน 1 ตัว พร้อม
สายสัญญาณและอุปกรณ์พ่วงต่อครบชุด 
-มิกส์เซอร์ 1 เครื่อง  
3.ไมโครโฟน จ านวน 2 ตัว  
 

70,000 70,000 70,000 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ ด้านอาหาร  
ดังนี้  หมู,เนื้อ แดดเดียว  แหนมเห็ด  ไส้กรอก
อีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน 

30,000 30,000 18,920 

2 โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบล เสมาใหญ่ 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน /
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลเสมาใหญ่       

จัดอบรมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนต าบลเสมาใหญ่  ผู้เข้าอบรม จ านวน 45 คน 

20,000 20,000 12,870 

3 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วย
หัวใจ 

จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 20,000 15,000 - 

 
แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 

อบรมและจัดตั้งกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 

 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามโครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ ผู้เข้าร่วม 

60 คน 

20,000 20,000 ๑๙,๘๕๐ 

2 โค รงก ารรั กษ์ น้ า   รั กษ์ ป่ า  
รักษาแผ่นดิน 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่หมู่บ้าน ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ บ้านหนองแจ้งน้อย ม.5 
โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  100 คน    

50,000 20,000 19,650 
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แผนงำนกำรเกษตร (ต่อ) 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) งบประมำณ 
ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำม

แผนพัฒนำ 
งบประมำณ

อนุมัติ 
เบิกจ่ำยจริง 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. จัดท าฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น  ดังนี้                        
  - รณรงค์ ส่งเสริมให้ ความรู้ สร้างจิตส านึกใน การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช                    
   - ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช        
 -ปลูกต้นไม้ประจ าท้องถิ่น เพ่ือรักษาพันธุกรรมพืช                                   
-จัดให้มีศูนย์ข้อมูล พันธุกรรมพืช ฯลฯ 

- 100,000 50,000 - 

รวม 32,451,690 27,866,084 24,995,071.34 
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ส่วนที่ ๔  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 ๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม  
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่       มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  49  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  38 ,141,750 บาท 
มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 11,147,700 บาท มีการน าไปด าเนินการ
จริงจ านวน 15  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 11,010,869.92 บาท มีโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว      
จ านวน  13 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 10,922,000บาท  

-  แผนงำนเคหะและชุมชน จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 300,000 บาท มีการน าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 150,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริง          
จ านวน 1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  ที่เบิกจ่ายจริง 88,869.92 บาท 

จ านวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี           
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 3 รายการ มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน  1 รายการ จ านวนเงินงบประมาณ           
12,000.บาท มกีารน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1 รายการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  12,000 บาท  
แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   48 14 13 26.53 
2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 1 2.04 

รวม 49 15 14 28.57 
  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการใน
ปีงบประมาณปี 

2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 ครุภัณฑบ์ริการสาธารณะ 
(เลื่อยโซ่ยนต์) 

1 1 1 

รวม 1 1 1 
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1.1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2   ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่              
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
- แผนงำนกำรเกษตร  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี 
พ.ศ. 2565 มีจ านวน  4  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,493,350 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)       
จ านวน - โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ - บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน  - โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง - บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานการเกษตร 4 - - 0.00 
รวม 4 - - 0.00 

 
1.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณ ี และกีฬำ 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่            
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)      
เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)       
จ านวน  1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 10,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1 โครงการ จ านวน
เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 10,,000บาท  
- แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี  พ.ศ. 2565 มีจ านวน  5  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 
600,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้
จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท มีการ
น าไปด าเนินการจริงจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ ที่ เบิกจ่ายจริง  11,000 บาท             
แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   1 1 1 16.67 
2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ   
5 1 1 16.67 

รวม 6 2 2 33.33 
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1.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่             
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนกำรเกษตร  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  6  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 210,000 บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 19,850 บาท แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานการเกษตร   6 2 1 16.67 
รวม 6 2 1 16.67 

 
1.1.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  5  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 190,000 บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 2  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 31,790 บาท  

- แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 
บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริง
จ านวน -  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   -  บาท 

- แผนงำนสังคมสงเครำะห์  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท มีการน าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริง       
จ านวน 1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   20,000  บาท 

จ านวนครุภัณฑ์บริการสาธารณะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี           
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 4 รายการ มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 
(รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 4 รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 428,200.บาท มีการน าไป
ด าเนินการจริงจ านวน 4 รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 428,140บาท  
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- แผนงำนงบกลำง  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  4  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 11,584,200  บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
จ านวน  3  โครงการ จ านวน เงินงบประมาณ  11 ,989 ,800  บาท มีการน าไปด าเนินการจริง                
จ านวน 3  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  10,975,700  บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 4 2 18.18 

2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

1 1 0 0.00 

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์   1 1 1 9.09 
4 แผนงานงบกลาง   4 3 3 27.27 

รวม 11 8 6 54.55 
 

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการใน
ปีงบประมาณปี 

2565 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 

(เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   

1 2 2 

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    
 พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   1 1 1 
 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 1 1 
  เครื่องปรับอากาศ 1 1 - 

รวม 5 5 4 
 
1.1.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่             
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนกำรสำธำรณสุข จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี          
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 3 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 440,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)            
จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 280,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 220,000  บาท  
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- แผนงำนงบกลำง  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน  1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 90,000  บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 85,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   85,000  บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง  

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานสาธารณสุข 3 2 1 25.00 
2 แผนงานงบกลาง   1 1 1 25.00 

รวม 4 3 2 50.00 
1.1.7 ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

-แผนงำนกำรศึกษำ จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 
2565 มีจ านวน 6 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 3,187,160 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 3 โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ 2,232,384 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 3  โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 2,114,504.24  บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง 

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานการศึกษา 6 5 3 50.00 
รวม 6 5 3 50.00 

1.1.8 ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่             
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

-แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี 
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 9 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 1,250,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)         
จ านวน  6  โครงการ จ านวน เงิน งบประมาณ  626 ,637 .50  บาท มีการน าไปด าเนินการจริง               
จ านวน 3  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 482,352.50  บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง 

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 5 3 33.33 
รวม 9 5 3 33.33 
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1.1.9 ยุทธศำสตร์ที่ 9   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่ วนต าบลเสมาใหญ่             
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนกำรเกษตร  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี       
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 19,650  บาท  

- แผนงำนสำธำรณสุข  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี     
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายจริง 20,790  บาท  แสดงรายละเอียดดังตาราง 

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานการเกษตร 1 1 1 50.00 
2 แผนงานสาธารณสุข 1 1 1 50.00 

รวม 2 2 2 100.00 
1.1.10 ยุทธศำสตร์ที่10 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ในรอบตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561  -2565 ) และที่ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่            
มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

- แผนงำนงบกลำง  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจ าปี  
พ.ศ. 2565 มีจ านวน 1 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 500,000 บาท มีการน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จ านวน 1 โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณ 533,862.50บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
442,524.68  บาท  

- แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เฉพาะประจ าปี พ.ศ. 2565 มีจ านวน 3 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 230,000 บาท มีการน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 224,500 บาท มีการน าไปด าเนินการจริงจ านวน 1  โครงการ 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 28,040  บาท แสดงรายละเอียดดังตาราง 

ที ่ แผนงาน จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 แผนงานงบกลาง 1 1 1 25.00 
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3 1 25.00 

รวม 4 4 2 50.00 
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1.2.  กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวนโครงการ
ในปีงบประมาณ

ปี 2565 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 49 15 14 28.57 
2 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 4 - - 0.00 
3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-

วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
6 3 2 33.33 

4 การพัฒนาด้านการเกษตร 6 2 1 16.67 
5 การพัฒนาด้านสังคม 11 8 6 54.54 
6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 3 2 50.00 
7 .การพัฒนาด้านการศึกษา 6 5 3 50.00 
8 .การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
9 5 3 33.33 

9 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 100.00 

10 การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4 4 2 50.00 

รวม 101 47 35 34.65 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  แบ่งยุทธศาสตร์การ

พัฒนาออกเป็น  10  ด้าน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดย
สามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ได้มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – เดือน  กันยายน  2565   ดังนี้  

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เฉพาะปี 2565  จ านวน   101  โครงการ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ (เฉพาะปี  2565)          จ านวน    36   โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  35.65 
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
จากที่คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ  ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนการพัฒนา   
 2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
 3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4.โครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีจ านวนมาก ส่วนมากเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 5. ควรด าเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน หรือปฎิทินการด าเนินงานตามรายไตรมาสที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้ทันกับระยะเวลา
ภายในปีงบประมาณ 

  6. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความ
ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการน าปัญหาความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
  



 ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เสมาใหญ่ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 

                
 

        
 

ช่วยเหลือประชาชน ด้านการด ารงชีพ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

         
 

 
 
 
 



     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณข้างศาลปู่ตา 
ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าสวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก 

    

            
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒บริเวณบ้านนายถาวร ยศกลาง ไป สระมะค่าน้อย 

     
 

      
 



โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓  
บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 

   
 

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔  

ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้านนายสมบุญ เอกศิริ 

       
 

    



 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนายประจวบ ช่างเหล็ก 

    
 

        
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ ๖ บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 

    
 

      
 
 



 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายกุมภา ไปบ้านนายมงคล 

    
 

   
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘  
ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

     
 

            



 

โครงการวางท่อเมนระบบน ้าประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘  
บริเวณจากสามแยกหน้าบ้านของ น.ส.สุวรรณ มูลเสนา ถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ 

       
 

          
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙  

บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

         
 

     
 



 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

   
 

    
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑  
ถนนสายบริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก 

    
 

   
 



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตต าบลเสมาใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

๓๔ 
 



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

       
 
 

       
 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

        
 

      



 
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเสมาใหญ่  

โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายเกษตร ปรับเปลี่ยนชีวิต  
ลดสารพิษในเกษตรกร 

          
 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
 

   
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และบัวไหมบัวใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) ) 
ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

   
 

 
 
 



 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

     
 

   
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

    
 

 
 



 
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

     
 

       
 

โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพื่อจัดงานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

             
 

       
 



 
โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 

  
 

 

   
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

       
 

        
 
 
 
 



 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน ้าหมักชีวภาพ 

      
 

                      
โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

      
 

     



 

อุดหนุนโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง ) อ าเภอบัวใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ อบต.เสมาใหญ่  ได้รับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวหนอง- เสมาใหญ่ 

        
 

   
 

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   

 
 
 
 
 
 
 
 

พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   
 
 
 
 
 
 
 



 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอุเทน ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายรุ่งโรจน์ บรรดาศักดิ์ รองนายก อบต.เสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายพรเทพ กิติกรวรากุล รองนายก อบต.เสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายทุเรียน หมั่นการ สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายประหยัด ทองนอก สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายกิตติศักดิ์ ไพรเขียว สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายเพิ่มพร ดีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายอุทิศ จิตตะมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายสมสรรค์ ภูมินอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายนที ทองใบ ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นางจุฑามาส พลเยี่ยม  ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสมศักดิ์ เมืองแสน  ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายหนูเลื่อน พันธ์สวัสดิ์  ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางสุวรรณี เทพค าดี ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางปราสาน การถาง ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบตัิ ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายจักรกฤษ เลไธสง หัวหน้าส านักปลัด ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

   ๒. คณะกรรมการ ติดตามแผน  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุพรรณ ขันนอก สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายคมกฤษดิ์ วาเสนัง สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายเขียม จ าปาทอง สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นางเทวี แสงทิพา ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางจรรยา กุพันธ์ ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางวิีรภรณ์ นิกระโทก ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายประเสริฐ เสริฐประสม ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ผู้อ านวยการกองช่าง ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสายันต์ พันธ์วัง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (กรรมการ /เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสมชาย กุลนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน ฯ) - - - 

นายบุญเยี่ยม ชวนนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 



 
   ๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรี
สมบัติ 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทน ปลัด อบต. 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายเรืองฤทธิ์ รัตนประเสริฐ ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นายอารีย์ การถาง ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นายวิระกร ดอนอีง้อง ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นายสายันต์ พันธ์วัง ผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การเกษตร 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสมบัติ ค าลือชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์  ผู้อ านวยการกองช่าง ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
รักษาราชการแทน หัวหน้า
ส านักปลัด 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นางสาวผ่องศรี ธรรมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 
 

 


