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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ขอ 29 และ ขอ 30  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตอง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29 (3)   ที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 12    

 

ดังน้ัน   เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเฉนียงทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผล
การติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหา
ใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
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3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  เรื่องรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ ประจําป  
พ.ศ. 2563 
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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

เน่ืองดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ    
ที่ 7 พ.ศ. 2562   และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ   เพื่อประชาชน  
ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว   ดานการบริหารจัดการ  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด      
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการบูรณาการ
รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ไทยแลนด 4.0  และในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ  
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1)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
3)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ  
5)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ ( System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะน้ัน  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายที่วางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  ได
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561– 2564)  และแกไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแลว  แตตอมาได
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562   เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565 )  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   
เพราะฉะน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  จะตองดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว  ซึ่งประกอบไปดวย   

 

 1.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งน้ี  ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ไดประกาศใชเมื่อวันที่  18  
กันยายน  พ.ศ. 2562    
   

2.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด  6  ขอ 29  ดังน้ี 
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  ( 1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ขอ 12)                                      

 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเม 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่  “การติดตาม ” (monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน  หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชา  ในการดําเนินงานใหลุลวง  
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขา
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  (cost-effective) ดําเนินงานดาน
ตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากน้ี
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ
ความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ  เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่
จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  
ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล ” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่
จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ได 
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ดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจาก 
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังน้ัน  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติ
โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุ
ทศาสตรและแนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบ
เพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวน
รวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย ( policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับ   จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหาร
ทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพื้นที่  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงาน
ราชการอื่นๆ  และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

 



8 
 

                              

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับให
มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทาย
เมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ัง
ไวไดอยางดีย่ิง     
 
 2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
5)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
6)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
9)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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 3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี 1   

แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28  ดังน้ี   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5) ขอ  28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได (ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ขอ  11)  แตทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง คําสั่งที่  335/2562 ลงวันที่ 30  
สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด  6 ขอ  28  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป   

ขั้นตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   

ขั้นตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  ขอ 29 (2)   

ขั้นตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 29(3)  ที่แกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561  ขอ 12    
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ขั้นตอนท่ี 5    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ  30 (5)  ที่แกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561  ขอ 13        

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดย
อยางนอยปละคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังน้ี   

1  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       ( 1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ ( Quantity)  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ในเชิงปริมาณ   
(1.1)  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร

การพัฒนา 
   (1.2)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
  (2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังน้ี   

(2.1)  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)        
(2.2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(2.3)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ ( Impact)  ดําเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(2.4)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเฉนียงในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเฉนียงในแตละยุทธศาสตร 

(แบบที่ 3/2 และ 3/3  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลเฉนียง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ  

 
 
 

       
 
 
   



12 
 

                              

 5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
1)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
2)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน                         

3)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

4)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

5)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหม
มีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

6)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  2 สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)      

8)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

9)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

 
 

 
********************************** 
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สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ  2563 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการวิเคราะหรวบรวมสภาพปญหา  และความตองการของ 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ตลอดจนสอดคลองกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
เฉน ียง   การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนา ไวอยาง
ชัดเจน เปนการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ ชวยพัฒนาแรงจูงใจ และการสรางสรรคการวางแผนเปน
พื้นฐานดานการตัดสินใจ  แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ตลอดจน
วัตถุประสงค  เปาหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานน้ันๆ ซึ่งแผนดังกลาวจะเปนตัวช้ีวัด  และทิศ
ทางการนําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  ไปสูการปฏิบัติในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
ก.วิสัยทัศน ของอบต.เฉนียง  
    "มุงมั่นที่จะเปนผูนําในการพัฒนาอยางดีที่สุดและจะดําเนินการเพื่อเปนองคการบริหารสวนตําบล 
         ที่มีการพัฒนาสูงสุดในจังหวัดสุรินทร" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.เฉนียง  

      1.สงเสริมสนับสนุนใหตําบลเฉนียงมีการพัฒนาที่สูงสุดในจังหวัดสุรินทร  
     2.มุงเนนกระบวนการทํางานเปนทีมโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน  
    3.ยึดประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
       4.สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ ประชาชนในทุกๆดานอยางเต็มความสามารถ  
      5.ใชทรัพยากรอยางคุมคา  
       6.พัฒนาและจูงใจบุคลากรใหเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีศักยภาพมากข้ึน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.เฉนียง  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
        1. แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทา และทอระบายนํ้า 
        2. แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
        3. แนวทางการพัฒนา การกอสราง การขยายเขตนํ้าประปา 
        4. แนวทางการพฒันา ปรับปรุง ซอมแซม กอสรางอาคารและศาลา 
        5. แนวทางการพัฒนา แหลงนํ้าใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและภาคเกษตร 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. แนวทางการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
        2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
        3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
        4. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 
        5. แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
        6. สงเสริมมาตรการปองกัน เฝาระวังยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
        1. แนวทางการพัฒนา สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 

   2. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุมอาชีพเพื่อยกระดับรายได 
   3. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีระบบ 
   4. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
        2. แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
        3. แนวทางการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
        4. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย 
        5. แนวทางสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
        1. แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
        2. แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
        3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
        4. แนวทางการพัฒนาจัดหาสถานที ่ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานและใหบริการ
ประชาชน 
        5. แนวทางการการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
        6. แนวทางการพัฒนารายได การจัดเก็บขอมูล และระบบขอมูล 
        7. แนวทางการสงเสริมการรูรัก สามัคคี สมานฉันท ปรองดอง ของประชาชน 

 

1.2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  องคการบริหารสวนตําบลไดเริ่มดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งเปนแผนระยะยาวกําหนดเปาหมายดําเนินการไว 5 ป  โดยไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) เปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป   ซึ่งทุกสวนราชการได
บรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา  5  ดาน  โดยไดบรรจุ
โครงการพัฒนาที่มีเปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไวจํานวน  151  โครงการ  
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

32 14,109,250.00 49 18,556,900.00 56 112,288,000.00 77 141,524,000.00 98 247,151,001.00 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

35 29,342,300.00 34 29,217,700.00 63 60,825,545.00 73 61,510,545.00 67 60,460,545.00 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

7 290,000.00 5 160,000.00 11 1,615,000.00 11 1,615,000.00 11 1,615,000.00 
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การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3 135,000.00 6 255,000.00 9 445,000.00 9 475,000.00 10 10,475,000.00 

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ด ี

11 1,095,000.00 10 1,065,000.00 12 1,335,000.00 14 1,685,000.00 12 1,335,000.00 

รวม 88 44,971,550.00 104 49,254,600.00 151 176,508,545.00 184 206,809,545.00 198 321,036,546.00 

 
และผูบริหาร อบต.เฉนียง   ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่    
25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 98 โครงการ  41,026,133.94 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 29 7,679,066.94 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 47 32,309,122.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  5 84,600.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  8 314,000.00 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 9 639,325.00 

รวม 98 41,026,113.94 

 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เฉนียง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้าในหมูบานจากบาน
นายสมเพยีร ถึงดี ถึงสามแยกบานนาย
ธํารง ศรกลา ม.1 บานเฉนียง ต.เฉนียง 
อ.เมือง จ.สุรินทร 

250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อปองกันนํ้า
ทวมถนน และ
การระบายนํ้า
ไดดีสะดวกตอ
การสัญจร 

ยาว 500 
เมตร 

2. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. จากแยกใกลบานนาย
บํารุง ปรีสงค ม.2 เช่ือมบานเฉนียง ม.1 
หมูที่2 บานทําเนียบ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.
สุรินทร 

303,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

3 x 550 
เมตร 

3. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. จากบานนายหอม 
ลวงลายทอง ม.3 เช่ือมตําบลเทนมีย หมู
ที่ 3 บานตามีย ต.เฉนียง อ.เมือง จ.
สุรินทร 

254,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

6 x 1600 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

4. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. จากบานนางมาลี ยิ่ง
ชูช่ืน ซ.สนวน 5 ม.4 เช่ือมตอบานละเบิก 

249,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

4 x 250 
เมตร 

5 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนนคุมตราด จากสนามกีฬา-
ถนน คสล.เกา คุมตราด ม.5 

250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 154 
เมตร 

6 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางรั้วตาขายลอมรอบศาลากลาง
หมูบานพรอมปรับปรุงภูมิทัศน ม.6 

226,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

ยาว 200 
เมตร 

7 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซอยไผลอม- ถึงถนน
คอนกรีตบานนายสมจิต ศาลานอย ม. 7 
บานหวยราช ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร  

250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 400 
เมตร 

8. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสราง คสล.ซอยพอพรามห-
ถนนลาดยาง สาย 214 ม.7 บานหวยราช 
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 

326,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน
และระหวาง
หมูบาน 

5 x 400 
เมตร 

9. ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

รางระบายนํ้าจากบานนางพวน แนบทาง
ดี-ศาลาพักริมทาง ม.8 บานถนน           
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 

287,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

0.40 x 
1500 
เมตร 

10 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. จากบานนายคิด เจือ
จันทร ถึงแยกทิศใตหมูบาน ม.9 

307,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

4 x 150 
เมตร 

11 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระ
เจียด ม.10 ถึงแยกบานนาสมคุมกรวด ม.
17 พรอมทอระบายนํ้า 1 จุด 

150,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 750 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

12 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล.ซอยจัดสรร ม.10 บาน
สกร็อม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร  

149,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 750 
เมตร 

13 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล.จากบานละเบิกม. 11 
ถึงคุมสนวน(บานปราสาท ม.4) หมูที่ 11 
บานละเบิก ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร  

249,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

4 x 300 
เมตร 

14 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล.คุมสวาย ม. 12 250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 120 
เมตร 

15 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล.สายบานนางญาดา   
พิชนารี ม.13 เช่ือมลาดยางบานสายบาน
หวยราช-กรอน หมูที่ 13 บานหนองเตา 
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 

250,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

4 x 500 
เมตร 

16 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. คุมเซ็ม(ตอเน่ือง) ม.
14 บานตาน็วง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.
สุรินทร 

147,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 1000 
เมตร 

17 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

เสียงตามสาย ม.14 99,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆให
ประชาชนไดรับ
รู 

1 แหง 

18 
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซอยนายบุญเล้ียงจาก
ส่ีแยกบานนางอุทัย ขัมถม หมู 15 -บาน
กรอน 

249,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

6 x 360 
เมตร 

19 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. สายบานนายไสว ถึง
สามแยกโคกปราสาท ม.16 

185,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

6 x 120 
เมตร 

20 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ถนน คสล. คุมปอยตะแบง-คุมนาสม ม.
17 

288,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

5 x 348 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

21 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. ซอยแสงธรรม 2 ทิศ
ใตศูนยปฏิบัติธรรมวัดกลางบานละเอาะ 
ม.18 

257,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน 

3.5 x 
300 เมตร 

22 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาคภายใน
หมูบานจากสะพานโคกเพชรถึงบาน        
นายรินทร แสนกลา ม.19 

174,066.94 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
300 เมตร 

23 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาคภายใน
หมูบานจากบานนายสุรศักดิ์ เจตนาดีถึง
บานนายธนัญกรณ แซตัง ม.19 

150,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 
280 เมตร 

24 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

วางทอระบายนํ้าถนนกรอนเหนือ 1 ม.20 261,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อปองกันนํ้า
ทวมถนนและ
บานเรือน 

ยาว 175 
เมตร 

25 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางโรงจอดรถกระเชา 734,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อกอสรางโรง
จอดรถกระเชา 
เพื่อบังแดด ลม 
ฝน และเพื่อเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

1 แหง 

26 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางหลังคาทางเช่ือมอาคารสํานักงาน  150,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยและ
บังแดด 

1 แหง 

27 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงและตอเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.
เฉนียง 

360,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อกอสราง
อาคารเก็บพัสดุ
เพื่อใหเกิดความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

1 แหง 

28 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 12 บาน
กะทม 

375,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

3,500 
เมตร 

29 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงขยายเขตประปา ม.6 500,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

3,000 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

30 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงภูมิทัศนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 165,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม มีแหลง
เรียนรูและมี
บรรยากาศที่
เอ้ือตอการ
เรียนรู 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน 4 
แหง 

31 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงอาคารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานตาอํา 

99,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อซอมแซม
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหปลอดภัยใน
การจัดกิจกรรม 

อาคาร
ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก
ปลอดภัย
ในการจัด
กิจกรรม 

32 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงอาคารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาสม 

300,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อซอมแซม
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหปลอดภัยใน
การจัดกิจกรรม 

อาคาร
ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก
ปลอดภัย
ในการจัด
กิจกรรม 

33 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ติดตั้งกันสาดบังแดดอาคารเรียน 100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสวัสดิภาพ
และความ
ปลอดภัยแก
บุคลากรและ
นักเรียน 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แหง 

34 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

กอสรางหลังคาโดม 100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสําหรับ
กิจกรรมและกัน
แดดกันฝน 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แหง 

35 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  277,849.00 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารที่มี
ประโยชนและ
เจริญเติบโตได
มาตรฐาน 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แหง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

36 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการเรียนรูสูโลกกวาง 40,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กไดมี
ประสบการณ
การเรียนรูจาก
ประสบการณ
จริง 

ศึกษาแหลง
เรียนรู จํานวน 
1 ครั้ง 

37 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

70,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ
ดานการจัด
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผูมีสวน
เก่ียวของดาน
การจัด
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน ครู 
คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ 

38 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  1,216,787.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารที่มี
ประโยชนและ
เจริญเติบโตได
มาตรฐาน 

เด็กช้ัน ป.1 ถึง 
ป.6 

39 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  2,540,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหาร ที่มี
ประโยชนและ
เจริญ เติบโตได
มาตรฐาน 

โรงเรียน 6 แหง 

40 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็ก 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กได
แสดง
ความสามารถ 
และทักษะ 
ความรูดาน
ตางๆกับ
หนวยงานอ่ืน 

เด็กทุกคน 

41 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

35,000.00 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กไดรูใช
เวลาวางฝกทักษะ
การประกอบอาชพี
เสริมสรางรายได
ระหวางเรียน 

เด็ก ป.1-ป.6 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

42 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ฝกอบรมทักษะชีวิตเดินตามรอยพออยาง
พอเพียง 

65,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อปลูกฝงให
เด็กสํานึกรัก
และนําหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียน 
จํานวน 112 
คน 

43 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบานกะทม (รวนวิทยา)
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา 

65,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็ก
นักเรียนมี
ความรูเพิ่มขึ้น
ในแตละวิชา 

เด็กนักเรียน 
จํานวน 69 คน 

44 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

อบรมเรือมกันตรึม เรือมกะโนบติงตอง 
รํากลองยาว 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็ก
นักเรียนมี
ความรูความ
เขาใจ ใน
ศิลปะวัฒนธรรม 

เด็กนักเรียน 
129 คน 

45 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

คายศาสตรพระราชานําพาชีวีสูการ
พัฒนาที่ยิ่งยืน 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็ก มี
ความรู ความ
เขาใจในศาสตร
ของพระราชา
เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

เด็กนักเรียน 
จํานวน 183 
คน 

46 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

เกษตรพอเพียง ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็ก มี
ความรู ความ
เขาใจในศาสตร
ของพระราชา
เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

เด็กนักเรียน ป.
1-ป.6 

47 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

240,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 

20 หมูบาน 

48 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหผูสูงอายุ
และผูดูแล
ผูสูงอายุมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ดูแลผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ/ผูดูแล
ผูสูงอายุ 60 คน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

49 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน 630,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปน
คาใชจายในการ
บริการและ
ปฏิบัติงาน
การแพทย
ฉุกเฉิน 

20 หมู 

50 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมปองกันเด็กจมนํ้า  100,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหความรูแก
เด็ก เยาวชน
สามารถวายนํ้า
ไดและ รูจัก
วิธีการเอาตัว
รอดเม่ืออยูใน
สระนํ้า 

แกนนํา อสม. 
ผูนําชุมชน เด็ก
และเยาวชนใน
ตาํบลเฉนียง 
จํานวน 100 
คน 

51 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

สุนัขทุกตัวใน
ตาํบลเฉนียง 

52 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหารปลอดภัย 30,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการเฝา
ระวังและ
ตรวจสอบ
คณุภาพความ
ปลอดภัยของ
อาหารและ
สถานที่จําหนาย
อาหาร 

ผูประกอบ การ
รานอาหารใน
เขตตําบลเฉนียง 

53 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี  

93,450.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อสํารวจ
จํานวนสุนัขและ
แมวในพื้นที่ 2. 
เพื่อสุนัขไดรับ
การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา จาก 
อปท.ครอบคลุม
พื้นที่และ
ดาํเนินการอยาง
ตอเน่ือง 

จํานวนสุนัขและ
แมว จํานวน 
2,800 ตัว 

54 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมเพื่อสรางและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร ปศุสัตวดานโรคพิษ
สุนัขบา 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสรางอาสา
ปศุสัตวดานโรค
พิษสุนัขบา 

40 คน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

55 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

การดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

400,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนและ
ดาํเนิน
พระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

จํานวน 20 
หมูบานๆละ 
20,000 บาท 

56 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน 

10,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหการ
สงเคราะหแก
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกขยาก
เดือดรอนและ
ผูดอยโอกาส 

ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
สุรินทร 

57 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานดาน
การพัฒนาสตรี
และการพัฒนา
ครอบครัว 

60 คน 

58 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปองกันการ
แพรระบาดของ
ยาเสพติดใน
ชุมชน 

20 หมูบาน 

59 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 120,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

1.เพื่อจัด
กิจกรรมใหเด็กมี
สวนรวมในการ
ทํากิจกรรม
ตางๆ 2.เพื่อให
สังคมไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญ
ของเด็กและรวม
สนับสนุนใหเด็ก
เติบโตเปน
เยาวชนที่ดี 

20 หมูบาน 

60 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน 

1 ครั้ง/ป 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

61 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตีําบลเฉนียง 168,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มการ
พัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบล   
เฉนียง และสตรี
ไดรับความรู
มากยิ่งขึ้น 

กลุมสตรีตําบล 
เฉนียง 90 คน 

62 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  20,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการ เด็ก
และเปนการ
เช่ือมความ 
สัมพันธระหวาง
ครูผู ปกครอง
และเด็ก 

ศพด. 4 แหง 

63 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 60,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษ
ประเพณีแห
เทียนพรรษา 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตาํบลเฉนียง 

64 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เด็กเยาวชนใน
ตําบล 

65 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีเทศกาล
สงกรานต 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ
ประเพณี
เทศกาล
สงกรานตใหคง
อยูสืบไป 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตาํบลเฉนียง 

66 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 200,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน 
และอนุรักษ
ประเพณีลอย
กระทงใหคงอยู 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตําบลเฉนียง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

67 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

30,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมให
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชน มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

68 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

แขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ตาํบลเฉนียง ตานยาเสพติด 

600,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมให
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ไดออกกําลัง
กาย และสราง
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตาํบลเฉนียง 

69 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ  

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
นักกีฬาเขารวม
การแขงขันใน
ระดับตางๆ 

สนับสนุน
นักกีฬาเขารวม
การแขงขนัใน
ระดับตางๆ 

70 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

โครงการการแขงขันกีฬา และกรีฑาเด็ก
ในตําบลเฉนียง 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมให
เด็กมีทักษะ การ
เลนกีฬา ออก
กําลังกาย ใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

เด็ก ตําบล   
เฉนียง 

71 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,801,400.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูของ
ผูสูงอายุใหดีขึ้น 

1,900 คน 

72 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,296,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูของผู
พิการใหดีขึ้น 

660 คน 

73 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 72,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของ
ผูปวยเอดสใหดี
ข้ึน 

13 คน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

74 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น 

225,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปน
คาใชจายในการ
สนับสนุนและ
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
ในดานการสราง
เสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค
และการฟนฟู
สภาพของหนวย
บริการ
สาธารณสุข 

ปละ 1 ครั้ง 

75 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล    
เฉนียง 

100,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการจัด
สวัสดิการใหคน
ในหมูบาน/
ชุมชนที่ไมไดรับ
สวัสดิการจาก
หนวยงานของ
รัฐ 

ปละ 1 ครั้ง 

76 การพัฒนา
คณุภาพ
ชีวิต 

ติดตั้งมุงลวด 30,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อปองกัน
ยุงลายซ่ึงเปน
พาหนะของโรค
ไขเลือดออก 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แหง 

77 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมอาชีพ/สงเสริมอาชีพ  25,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อฝกอบรม
อาชีพตางๆ
ใหกับกลุมอาชีพ
ตางๆในตําบล 

ปละ 1กลุม 

78 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

คาใชจายในการดําเนินงานของ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปน
คาใชจายในการ
เปนแหลงเรียนรู
เกษตรประจํา
ตาํบล 

1 แหง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

79 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว,ผลิต
พันธุใชเอง 

14,600.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

อบรมใหความรู
ในเรื่องการผลิต
ขาวเพื่อทําพันธุ 

ทั้ง 20 หมู 

80 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและอบรมการทํา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการ
ทําเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดําร ิ

ม.1-20 หมูละ 
5 ราย 

81 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริม
อาชีพใหแก
เกษตรกร 

1 กลุม 

82 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรดิน
และนํ้า 

พื้นที่ 1 ไร 

83 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกิจกรรมปลูกตนไม 5,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ปลูกตนไมตาม
สถานที่
สาธารณะ 

84 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

ขุดคลองรอบปาทําเลเล้ียงสัตวปากระทม 
ตลอดแนว ม.18 และ ม.8 

174,000 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อปองกันการ
บุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน 

ยาว 2,000 
เมตร 

85 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เปนการอนุรักษ
พันธุพืช 

ปา 1 แหง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

86 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ 25,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให
ประชาชนรูจัก
การแยกขยะ
และลดปริมาณ
ขยะ 

ปละ 1 ครั้ง 

87 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะตนทาง 

40,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริม
ชุมชนตนแบบ
การจัดการขยะ
ที่ตนทาง 

ปละ 1 หมูบาน 

88 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการถนนสะอาดริมสองขางทาง  25,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมและ
รณรงคและทํา
ความสะอาดริม
สองขางทาง 

เดือนละ 1 
กิจกรรม 

89 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการฝกอบรมประดิษฐผลิตภัณฑจาก
วัสดุเหลือใช 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริม
ประชาชนให
รูจักส่ิงของเหลือ
ใชมาประดิษฐ
ผลิตภัณฑเพื่อ
จําหนายเปน
รายไดเสริม 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 
จํานวน 40 คน 

90 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง  

234,325.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

80 คน 

91 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผูบริหารทองถิ่น ส.อบต. พนักงานลูกจาง 
พนักงานจาง 

30,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการอบรม
ใหบุคลากรมี
ความเขาใจและ
นําความรูดาน
คุณธรรม
จริยธรรมไปใชใน
การพัฒนา
ทองถ่ิน 

90 คน 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

92 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

100,000.00 สวนการคลัง, กองคลัง, 
สํานักคลัง 

เพื่อจัดทําแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสินได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิน 

93 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.เฉนียง 

150,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหบุคลากร
ผูใหบริการ มีจิต
สึกที่ดีตอหนาที่
และความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทของ
ตนเองเพื่อ
พรอมใหบริการ
อยางเต็มใจ 

45 คน 

94 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริต
และปองกันผลประโยชนทับซอน 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมมี
ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอนและจัดการ
ผลประโยชนทับ
ซอนอยาง
โปรงใส ลดการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

90คน 

95 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  

50,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงคให
ประชาชนมี
จิตสํานึก มีวินัย
จราจร ปองกัน
และลดอุบัติเหตุ 

พื้นที่ตําบล  
เฉนียง 

96 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

97 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมการ
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัย 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติงานดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

100 คน 

98 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการอบรมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุน
การจัดทําแผน
ชุมชนของ
หมูบาน 

อบรมปละ 1 
ครั้ง 

 
1.3  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 

 การใชจายงบประมาณ 
    อบต.เฉนียง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ี
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 67 โครงการ จํานวนเงิน 34,994,526.80 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
60 โครงการ จํานวนเงิน 33,612,526.80 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 26 6,288,569.15 24 5,438,069.15 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 28,305,093.65 25 27,773,593.65 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 1 12,789.00 1 12,789.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4 35,570.00 4 35,570.00 

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 6 352,505.00 6 352,505.00 

รวม 67 34,994,526.80 60 33,612,526.80 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เฉนียง ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 
 

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าในหมูบานจาก
บานนายสมเพียร ถึงดี –
บานนายธํารง ศรกลา หมู
ที่1 บานเฉนียง ตําบลเฉนี
ยง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

250,000.00 247,000.00 247,000.00 3,000.00 

2 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากแยกใกลบานนาย
บํารุง ปรีสงค ม.2 เช่ือม 
บานเฉนียง ม.1 หมูที่ 2 
บานทําเนียบ ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

303,000.00 290,000.00 290,000.00 13,000.00 

3 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนายหอม ลวง
ลายทอง ม.3 เช่ือม       
ต.เทนมีย หมูที่ 3 บาน  
ตามีย ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

254,000.00 252,000.00 252,000.00 2,000.00 

4 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนางมาลี ยิ่งชูช่ืน 
ซ.สนวน5 ม.4 เช่ือมตอ
บานละเบิก หมูที่ 4 บาน
ปราสาท ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

249,000.00 245,000.00 245,000.00 4,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

5. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม
ตราด จากสนามกีฬา-ถนน 
คสล.เกา คุมตราด หมูที่ 5 
บานสก็วน ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

250,000.00 247,000.00 247,000.00 3,000.00 

6 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ
ลอม –ถึงถนนคอนกรีตบาน 
นายสมจิต ศาลานอย หมูที่ 
7 บานหวยราช ตําบลเฉนี
ยง อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

250,000.00 244,000.00 244,000.00 6,000.00 

7 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมซอยพอพ
รามห  สาย 214 หมูที่ 7 
บานหวยราช ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

326,000.00 300,000.00 300,000.00 26,000.00 

8 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า จากบานนางพวน แนบ
ทางดี - ศาลาพักริมทาง หมู
ที่ 8 บานถนน ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

287,000.00 285,000.00 285,000.00 2,000.00 

9 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบานนายคิด เจือจันทร 
ถึงแยกทิศใตหมูบาน หมูที่ 
9 บานกรอน ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

307,000.00 305,000.00 305,000.00 2,000.00 

10 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการยกระดับถนนดินลง
หินคลุกจากหนองกระเจียด 
ม. 10 ถึงแยกไปบานนาสม
คุมกรวด หมูที่ 10 บาน 
สกร็อม ตําบล เฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

150,000.00 148,000.00 148,000.00 2,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

11 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
จัดสรร หมูที่ 10 บาน
สกร็อมตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

149,000.00 146,000.00 146,000.00 3,000.00 

12 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสายจากบานละเบิก 
ม.11 ถึงคุมสนวน บาน
ปราสาท ม.4 หมูที่ 11 
บานละเบิก ตําบล   
เฉนียง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร 

249,000.00 247,000.00 247,000.00 2,000.00 

13 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมสวาย หมูที่ 12 
บานกะทม ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

250,000.00 247,000.00 247,000.00 3,000.00 

14 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางญาดา     
พิชนารี ม.13 เช่ือมลาด
ยางสายบานหวยราช-
กรอน หมูที่ 13 บาน
หนองเตา ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

250,000.00 245,000.00 245,000.00 5,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

15. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุมเซ็ม (ตอเน่ือง) 
หมูที่ 14 บานตาน็วง 
ตําบลเฉนียง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 

147,000.00 145,000.00 145,000.00 2,000.00 

16. ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการติดตั้งเสียงตาม
สาย หมูที่ 14 บาน   
ตาน็วง ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

99,000.00 98,000.00 98,000.00 1,000.00 

17 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยนายบุญเล้ียงจากส่ี
แยกบานนางอุทัย ขัม
ถม ม.15 -บานกรอน 
หมูที่ 15 บานระไซร 
ตําบลเฉนียง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 

249,000.00 246,000.00 246,000.00 3,000.00 

18 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนายไสว ถึง
สามแยกโคกปราสาท 
หมูที่ 16 บานตาอํา 
ตําบลเฉนียง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 

185,000.00 182,000.00 182,000.00 3,000.00 

19 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คุม
ปอยตะแบง -คุมนาสม 
หมูที่ 17 บานนาสม 
ตําบลเฉนียง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 

288,000.00 285,000.00 285,000.00 3,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

20 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแสงธรรม 2 ทิศใต
ศูนยปฏิบัติธรรมวัด
กลางบานละเอาะ หมูที่ 
18 บานละเอาะ ตําบล
เฉนียง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร 

257,000.00 250,000.00 250,000.00 7,000.00 

21 ดานโครงสรางพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาสุรินทร
โครงการขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบานจาก
สะพานโคกเพชร ถงึ
บานนายนรินทร แสน
กลา ม.19 

174,066.94 174,066.94 174,066.94 0.00 

22 ดานโครงสรางพื้นฐาน อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาสุรินทรคา
ดําเนินโครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางในหมูบาน จาก
บานนาย สุรศักดิ์ เจตนาดี 
ถึงบานนายธนัญกรณ แซตัง 
ม.19 

150,000.00 145,002.21 145,002.21 4,997.79 

23 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการวางทอระบาย
นํ้า ถนนกรอนเหนือ 1 
หมูที่ 20 บานกรอน
เหนือ ตําบลเฉนียง 
อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร 

261,000.00 259,000.00 259,000.00 2,000.00 

24 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางโรงจอดรถ
กระเชา 

734,000.00 550,500.00 0.00 183,500.00 

25 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางหลังคา
ทางเช่ือมอาคาร
สํานักงาน หมูที่17 
ตาํบลเฉนียง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 

150,000.00 148,000.00 148,000.00 2,000.00 

26 ดานโครงสรางพื้นฐาน โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารเก็บพัสดุ
อบต.เฉนียง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร 

360,000.00 358,000.00 358,000.00 2,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

27 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงภูมิทัศนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนา
สม   

165,000.00 163,000.00 163,000.00 2,000.00 

28 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงอาคารอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ตาอํา 

99,000.00 98,000.00 98,000.00 1,000.00 

29 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาสม 

300,000.00 290,000.00 0.00 10,000.00 

30 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการติดตั้งกันสาด
บังแดดศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดวัดบาน
เฉนียง 

100,000.00 98,500.00 0.00 1,500.00 

31 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกอสรางโครง
หลังคาโดม ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

100,000.00 98,000.00 0.00 2,000.00 

32 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาอาหารเสริม (นม) 277,849.00 156,534.00 156,534.00 121,315.00 

33 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการ
เรียนรูสูโลกกวาง 

40,000.00 27,600.00 27,600.00 12,400.00 

34 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาอาหารเสริม (นม) 1,494,636.00 1,311,463.20 1,311,463.20 183,172.80 

35 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
ตาํบลเฉนียง 

2,540,000.00 2,294,096.00 2,294,096.00 245,904.00 

36 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบาน 
กะทม(รวนวิทยา) 

65,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 

37 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนบาน 
กะทม(รวนวิทยา) 

65,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 

38 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนราชวิถี
(ประสาทราษฏรบํารุง) 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

39 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียนพรหม
ประสาทราษฏรนุกูล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

40 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก 

240,000.00 226,800.00 226,800.00 13,200.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

41 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

630,000.00 618,000.00 573,000.00 12,000.00 

42 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกอบรม
ปองกันเด็กจมนํ้า 

100,000.00 99,920.00 99,920.00 80.00 

43 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

93,450.00 93,294.25 93,294.25 155.75 

44 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน สําหรับการ
ดาํเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 20 
หมูบาน แหงละ 20000 
บาท 

400,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 

45 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

120,000.00 119,564.00 119,564.00 436.00 

46 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 18,540.00 18,540.00 1,460.00 

47 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง 

200,000.00 195,220.00 195,220.00 4,780.00 

48 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ตาํบลเฉนียงตานยาเสพ
ติด 

600,000.00 518,003.00 518,003.00 81,997.00 

49 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนสง
นักกีฬาเขารวมการ
แขงขันในระดับตาง ๆ 

50,000.00 34,000.00 34,000.00 16,000.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

50 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

คาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬาและกรีฑา
เด็กในตาํบลเฉนียง 

50,000.00 44,330.00 44,330.00 5,670.00 

51 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,801,400.00 14,357,700.00 14,357,700.00 443,700.00 

52 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 7,296,000.00 5,862,400.00 5,862,400.00 1,433,600.00 

53 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 72,000.00 71,500.00 71,500.00 500.00 

54 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 

225,000.00 225,000.00 225,000.00 0.00 

55 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

56 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการติดตั้งมุงลวด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 29,700.00 29,700.00 300.00 

57 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

คาใชจายโครงการ
สงเสริมอาชีพดานปศุ
สัตว 

15,000.00 12,789.00 12,789.00 2,211.00 

58 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

คาใชจายโครงการปลูก
หญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

59 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

คาใชจายโครงการ
กิจกรรมปลูกตนไม 

5,000.00 3,500.00 3,500.00 1,500.00 

60 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการถนนสะอาดริม
สองขางทาง 

25,000.00 10,640.00 10,640.00 14,360.00 

61 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

คาใชจายโครงการ
ฝกอบรมประดิษฐ
ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือ
ใช 

20,000.00 16,430.00 16,430.00 3,570.00 
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  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

62 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาใชจายโครงฝกอบรม
และศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 

234,325.00 234,325.00 234,325.00 0.00 

63 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาใชจายโครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

100,000.00 41,280.00 41,280.00 58,720.00 

64 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

คาใชจายโครงการแสดง
เจตจํานง ตอตานการ
ทุจริตและปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

20,000.00 16,900.00 16,900.00 3,100.00 

65 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ 

50,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

66 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการฝกซอม
แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

67 การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

โครงการฝกอบรม
เตรียมความพรอมการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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โครงการที่ดําเนินการแตคางจาย 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนเงิน หนวยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค 
หมายเหตุ 

1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอสรางหลังคาโดม 98,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสําหรับ
กิจกรรมและกัน
แดดกันฝน 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แหง 

2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงอาคารอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาสม 

290,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อซอมแซม
อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหปลอดภัยใน
การจัดกิจกรรม 

อาคาร
ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก
ปลอดภัย
ในการจัด
กิจกรรม 

3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ติดตั้งกันสาดบังแดดอาคารเรียน 98,500.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสวัสดิภาพ
และความ
ปลอดภัยแก
บุคลากรและ
นักเรียน 

ศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แหง 

4 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางโรงจอดรถกระเชา 550,500.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อกอสรางโรง
จอดรถกระเชา 
เพื่อบังแดด ลม 
ฝน และเพื่อเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

1 แหง 

5 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสราง คสล.ซอยพอพรามห-
ถนนลาดยาง สาย 214 ม.7 บานหวยราช 
ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร 

300,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรได
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมูบาน
และระหวาง
หมูบาน 

5 x 400 
เมตร 
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  ยุทธศาสตร โครงการ จํานวนเงิน หนวยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค 
หมายเหตุ 

6 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 12 บาน
กะทม 

373,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

3,500 
เมตร 

7 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงขยายเขตประปา ม.6 496,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหราษฎรมี
นํ้าใชในการ
อุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

3,000 
เมตร 

8 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ขุดคลองรอบปาทําเลเล้ียงสัตวปากระทม 
ตลอดแนว ม.18  

164,000.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อปองกันการ
บุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน 

ยาว 
2,000 
เมตร 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการมีรายการดังตอไปน้ี 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

หมายเหตุ 

1 ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางรั้วตาขายลอมรอบศาลากลาง
หมูบานพรอมปรับปรุงภูมิทัศน ม.6 

0.00 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล , 
กองประปา, สํานักชาง , 
สํานักการชาง 

เพื่อใหมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 

โอนลด 

2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

0.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ
ดานการจัด
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

โอนลด 

3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน 

0.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหการ
สงเคราะหแก
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกขยาก
เดือดรอนและ
ผูดอยโอกาส 

โอนลด 

4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 0.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมและ
อนุรักษ
ประเพณีแห
เทียนพรรษา 

โอนลด 

5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน 0.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

โอนลด 

6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณีเทศกาล
สงกรานต 

0.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ
ประเพณี
เทศกาล
สงกรานตใหคง
อยูสืบไป 

โอนลด 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

หมายเหตุ 

7 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ปรับปรุงภูมิทัศนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกะทม 

100,000 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม มีแหลง
เรียนรูและมี
บรรยากาศที่
เอ้ือตอการ
เรียนรู 

โอนลด 

8 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.เฉนียง 

0.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหบุคลากร
ผูใหบริการ มีจิต
สึกที่ดีตอหนาที่
และความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทของ
ตนเองเพื่อ
พรอมใหบริการ
อยางเต็มใจ 

โอนลด 

9 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่
ดี 

โครงการอบรมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

0.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุน
การจัดทําแผน
ชุมชนของ
หมูบาน 

โอนลด 

10 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหผูสูงอายุ
และผูดูแล
ผูสูงอายุมี
ความรูความ
เขาใจในการ
ดูแลผูสูงอายุ 

ผูสูงอาย/ุ
ผูดูแล
ผูสูงอายุ 
60 คน 

11 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

สุนัขทุก
ตัวใน
ตาํบล 
เฉนียง 

12 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารปลอดภัย 30,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปนการเฝา
ระวังและ
ตรวจสอบ
คณุภาพความ
ปลอดภัยของ
อาหารและ
สถานที่จําหนาย
อาหาร 

ผู
ประกอบ 
การ
รานอาหา
รในเขต
ตาํบล 
เฉนียง 

 



44 
 

                              

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

หมายเหตุ 

13 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานดาน
การพัฒนาสตรี
และการพัฒนา
ครอบครัว 

60 คน 

14 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตีําบลเฉนียง 0.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มการ
พัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบล   
เฉนียง และสตรี
ไดรับความรู
มากยิ่งขึ้น 

โอนลด 

15 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 20,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชน 

1 ครั้ง/ป 

16 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

30,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมให
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

เด็ก 
เยาวชน มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

17 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมอาชีพ/สงเสริมอาชีพ  25,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝกอบรม
อาชีพตางๆ
ใหกับกลุมอาชีพ
ตางๆในตําบล 

ปละ 1
กลุม 

18 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาว,ผลิต
พันธุใชเอง 

14,600.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

อบรมใหความรู
ในเรื่องการผลิต
ขาวเพื่อทําพันธุ 

ทั้ง 20 
หมู 

19 การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมและอบรมการทํา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําร ิ

15,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริมการ
ทําเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดําร ิ

ม.1-20 
หมูละ 5 
ราย 
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  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

หมายเหตุ 

20 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

20,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เปนการอนุรักษ
พันธุพืช 

ปา 1 แหง 

21 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ 25,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให
ประชาชนรูจัก
การแยกขยะ
และลดปริมาณ
ขยะ 

ปละ 1 
ครั้ง 

22 การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะตนทาง 

40,000.00 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเสริม
ชุมชนตนแบบ
การจัดการขยะ
ที่ตนทาง 

ปละ 1 
หมูบาน 

23 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็ก 

50,000.00 สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม , 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กได
แสดง
ความสามารถ 
และทักษะ 
ความรูดาน
ตางๆกับ
หนวยงานอ่ืน 

เด็กทุกคน 
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1.4 ผลที่ไดรับจากการดําเนินการ 

อบต.เฉนียง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2563 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับ 
ความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังน้ี 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 
อบต.เฉนียง เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 56 112,288,000.00 29 6,578,066.94 26 6,288,569.15 24 5,438,069.15 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 63 60,825,545.00 47 31,637,122.00 30 28,305,093.65 25 27,773,593.65 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 11 1,615,000.00 5 84,600.00 1 12,789.00 1 12,789.00 

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 9 445,000.00 8 140,000.00 4 35,570.00 4 35,570.00 

5.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 12 1,335,000.00 9 469,325.00 6 352,505.00 6 352,505.00 

รวม 151 176,508,545.00 98 38,909,113.94 67 34,994,526.80 60 33,612,526.80 

 
 โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  มีเปาหมายการดําเนินงานในป  พ.ศ.  2563  
จํานวน  151  โครงการ  ความกาวหนาในการดําเนินโครงการในภาพรวม 
 1. โครงการที่อนุมัติงบประมาณ  98 โครงการ คิดเปนรอยละ   64.90   
 2. โครงการที่ลงนามสัญญา  65  โครงการ  คิดเปนรอยละ 43.05 
 3. โครงการที่เบิกจาย  60  โครงการ  คิดเปนรอยละ 39.73  
 
      

      อบต.เฉนียง ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2563  ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความ
รวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ 
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญดังน้ี 
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1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  อาทิเชน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานละเบิก  ม.11  ถึง คุมสนวน  ม.4  งบประมาณ  247,000  บาท  
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2.  โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  อาทิเชน โครงการกอสราง
รางระบายนํ้าสายจากบานนายสมเพียร  ถึงดี –บานนายธํารง  ศรกลา  ม.1 
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3.  โครงการกอสรางรางระบายนํ้า สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  อาทิเชน โครงการเสริมผิว
ทางแอสฟลทติกคอนกรีตจากบานนายสุริยะ ลายทองถึงบานปรีชา บุญศิร ิ ม.9  
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4 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน   สอดคลองกับยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  
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5.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
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6.โครงการแขงขันกีฬาดานยาเสพติด สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
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7 .โครงการลอยกระทง  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



54 
 

                              

8 .โครงการอบรมปองกันเด็กจมนํ้า สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
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9 .โครงการ สงเสริมอาชีพดานปศุสัตว  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
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10 .โครงการถนนสะอาดริมสองขางทาง สอดคลองกับยุทธศาสตรดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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11. โครงการฝกอบรมประดิษฐผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช สอดคลองกับยุทธศาสตรดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
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12. โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการบริหารบานเมืองที่ดี 
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13. โครงการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
บานเมืองที่ดี 
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1.5 ปญหา  อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางที่แกไข 
ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาสืบเน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                     

ไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) จึงไดชะลอการจัดโครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ไป
หลายโครงการ จึงทําใหการดําเนินงานตามโครงการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
เน่ืองจากการจัดโครงการอบรมหรือใหความรูจะเปนการรวมกลุมของคนหมูมาก  ซึ่งเสี่ยงตอการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได  และประกอบกับมีการโอนงบประมาณ
รายจายมาดําเนินการเพื่อชวยปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19)  
 
คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

1. นายเดล  เกษอินทร  นายก  อบต. เฉนียง   ประธานกรรมการ  
2. นายกิตติทัศน  ศิริเจริญไชย รองนายก  อบต.เฉนียง   กรรมการ  
3. นายวิสิทธ์ิ  กมลบูรณ  รองนายก  อบต.เฉนียง   กรรมการ  
4. นายธานี  ใจเอก    ประธานสภาฯ     กรรมการ 

5. นายสุทัศน  ศรีสวาท  รองประธานสภาฯ    กรรมการ 

6. นายกุศล  วรรณูปถัมภ สมาชิกสภา  อบต.เขต ๗    กรรมการ 

7. นายสมวงษ  เพียรชอบ   ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

8. นายอรรถพล  ทองนํา ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

9. นายสุวิทย  มุงสุข  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

10. นายณัทกฤช  แววดี   ผูแทนภาคราชการ    กรรมการ 

11. นายสนิท  พันแสน  ผูแทนภาคราชการ    กรรมการ 

12. นายประทีป  ประสานดี ผูแทนภาคราชการ    กรรมการ 

13. นายชัยวัฒน  สุตลาวดี ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

14. นายบัญชา  ผองแกว          ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

15. นายไชยา  สามลลักษณ ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

16. นายวิทยา  ทองยอย  ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

17. นายบุญชอบ  ใจบุญ  ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

18. นางวารินทร  ตองถือดี ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

19. นายธานินทร  เธียรประยูร ปลัด  อบต.เฉนียง  กรรมการและเลขานุการ  

20. นางอนงค  บุญมาก  หัวหนาสํานักปลัด  อบต.    ผูชวยเลขานุการ  

21. นางรัตนา  กําลังมา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
1. นายธานินทร  เธียรประยูร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  ประธานกรรมการ 
2. นางกันตินันท  ลับโกษา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนียง กรรมการ  
3. นางอภิชญา  อินทศรี  ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ  
4. นายธีรศักด์ิ  ตนตรง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
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5. นายไพโรจน  ศรแกว  ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 

6. นายสมเพียร  ถึงดี  ผูแทนประชาคม     กรรมการ 

7. นายอรรถสิทธ์ิ สิทธิเทศ ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

8. นายบรรจง  หมายสม  ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

9. นางอนงค  บุญมาก  หัวหนาสาํนักปลัด  อบต.     กรรมการและเลขานุการ  

10. นางรัตนา  กําลังมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  

3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
     1.  นางกันตินันท  ลับโกษา  รองปลัด  อบต.เฉนียง   ประธานกรรมการ 

2. นางสมจิต  เกิดเหลี่ยม  สมาชิกสภา  อบต. เขต 10   กรรมการ 
3. นายณัฐ  สุขทองกร  สมาชิกสภา  อบต.เขต  13  กรรมการ  
4. นางสมพอง  เสาะสืบงาม  สมาชิกสภา  อบต.เขต 16   กรรมการ  
5. นายอิทธิฤทธ์ิ  สูรยาวัฒนสกุล ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 

6. นายประทีป  ประสานดี  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 

7. นายวีรยุทธ  ย่ิงยงยุทธ  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

8. นายศิลปชัย  เปนเครือ    ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  

9. นางอรพิน  กะมุติรา  ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

10. นางเสาวดี  มีศรี   ผูแทนประชาคม    กรรมการ  

11. นางอนงค  บุญมาก  หัวหนาสาํนักปลัด      กรรมการ  

12. นางรัตนา  กําลังมา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
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สวนที่ 3   
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561 – 2565 )ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.5 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15.9 
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 53.00 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.9 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.9 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9 
   3.4 วิสัยทัศน (5) 4.1 
   3.5 กลยุทธ (5) 4.5 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.3 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.5 
   3.8 แผนงาน (5) 4.4 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.4 

รวมคะแนน 100 86.40 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการ
เลือกต้ัง 

20 
(3) 

17.5 
2.7 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.8 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2) 1.6 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.8 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 1.6 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น  ๆ

(2) 1.9 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.8 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.9 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไข
ปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) 2.4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

15.9 
4.1 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดข้ึนตอการพฒันาทองถ่ิน 

(3) 2.4 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปนตน 

 (3) 2.4 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3) 2.4 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ
ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2.5 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 
 

(3) 2.1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3. ยุทธศาสตร 
3.1ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

53.00 
8.9 

สอดคลองและเช่ืองโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0 

(10) 8.9 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 
4.0 

(10) 9.00 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5) 4.1 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภากิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 4.5 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ชัดเจน 

(5) 4.3 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 4.5 

แผนงานหรอืจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ืองโยงดังกลาว 

(5) 4.4 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(5) 4.4 

 
รวมคะแนน 

100 86.40 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทอง (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได 
1. การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 9.10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.20 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.30 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 9.20 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55.50 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.70 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.70 
   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณ
ไดถูกตอง 

(5) 4.60 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.60 
   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 4.60 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.40 
   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.70 
   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ังย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.40 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.50 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.70 
   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวา
ที่จะไดรับ 

(5) 4.90 

   5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.70 
รวมคะแนน 100 92.30 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

10 8.44 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ัง
เองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมี
จํานวนเทาไรสามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนด
ไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาํเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.00 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาํเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.56 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพิ้นที่ติดตอกัน  
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP)  

10 8.56 

 



68 
 

                              

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา 

60 
(5) 

55.50 
4.70 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการที่กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.70 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.60 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน (3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ( 5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.60 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา ( 1) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดกัรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเล่ือมลํ้าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ืองโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.60 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 
 
 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

 
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 
 

 
 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปล่ียนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียน
จากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคล่ือนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(๓) เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 4.40 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(5) 4.70 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 4.40 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคาํนึงถึงหลักสําคัญ ๕ 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4.50 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถกูตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบ
ในเชิงประจักษมีความคลาดเคล่ือนไมมากกวาหรือไมต่ํากวา
รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิ
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อื่นๆ 

(5) 4.70 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่ส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณ 
คาดวาจะไดรับ) 

(5) 4.90 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัด
และประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุ สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได 

(5) 4.70 

รวมคะแนน 100 92.30 
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สวนท่ี 4 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวม 

ขององคการบริหารสวนตําบลเฉนียง ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

*************** 

องคการบริหารสวนตําบลเฉนียง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เฉนียง  ได
ดําเนินการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของ 
อบต.เฉนียง  ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยไดสงแบบสํารวจใหหมูบาน  โรงเรียน  และ รพ.สต.เฉนียง   
ในเขตตําบลเฉนียง  จํานวน  400  ชุด ไดรับกลับคืน จํานวน 393  ชุด    ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมโดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลอยางนอย
ปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  เปนดังน้ี 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี  1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน  (คน) จํานวน  (รอยละ) หมายเหตุ 

ชาย 156 39.69  
หญิง 237 60.31  

รวม 393 100.00  

จากตารางที่  1  พบวา  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  60.31 

ตารางท่ี  2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอาย ุ
อายุ จํานวน  (คน) จํานวน  (รอยละ) หมายเหตุ 

ตํ่ากวา  20  ป 14 3.56  
20-30  ป 21 5.34  
31-40  ป 62 15.78  
41-50  ป 134 34.10  
51-60 ป 87 22.14  
มากวา 60 ป 75 19.08  

รวม 393 100.00  

จากตารางที่  2  พบวา  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญสามอันดับแรก  ดังน้ี   มีอายุ 41-50 ป  คิดเปนรอย
34.10  รองลงมามีอายุ  51-60  ป  คิดเปนรอยละ  22.14   และมีอายุมากกวา 60 ป   คิดเปนรอยละ  19.08   
ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน  (คน) จํานวน  (รอยละ) หมายเหตุ 

ประถมศึกษา 265 67.43  
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 73 18.58  
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 28 7.12  
ปริญญาตร ี 19 4.83  
สูงกวาปริญญาตร ี 8 2.04  
อื่น ๆ 0 0.00  

รวม 393 100.00  

 จากตารางที่  3  พบวา  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญสามอันดับแรก ดังน้ี มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.43   รองลงมามรีะดับการศึกษามัธยมศึกษาเทียบเทา คิดเปนรอยละ   18.58    
และมีระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ  7.12  ตามลําดับ 

ตารางท่ี  4  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน  (คน) จํานวน  (รอยละ) หมายเหตุ 
รับราชการ 19 4.83  
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 1.27  
คาขาย ธุรกิจสวนตัว 14 3.56  
รับจาง 11 2.08  
นักเรียน นักศึกษา 6 1.53  
เกษตรกร 332 84.48  
อื่น ๆ  6 1.53  

รวม 393 100.00  

 จากตารางที่ 4  พบวา  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญสามอันดับแรก  ดังน้ี มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ   
84.48  รองลงมามอีาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ   4.83  และมีอาชีพคาขายธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ  3.56  
ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงาน 

1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ  

x                
รอย
ละ 5 4 3 2 1 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 164 176 46 7 0 4.26 85.29 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 182 165 40 6 0 4.33 86.62 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

170 178 36 9 0 4.30 85.90 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

161 163 58 11 0 4.21 84.12 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 156 166 62 9 0 4.19 83.87 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  173 170 43 7 0 4.30 85.90 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  157 173 55 7 0 4.22 84.49 
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  152 163 70 8 0 4.17 83.36 
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 155 167 61 10 0 4.19 83.77 

รวม 1163 1191 340 56 0 4.26 85.17 

จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง ในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ 85.17 แสดงวา อบต.เฉนียง สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดในระดับดี 
2. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.60 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.61 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.61 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.57 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.52 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.61 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.60 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.59 
จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง  ใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.59   แสดงวาผลการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จในระดับดี 
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ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.74 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.84 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.78 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.76 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.86 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.87 

ภาพรวม 7.82 
จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง  ใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย  7.82   แสดงวาผลการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จในระดับปานกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 7.70 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.59 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.65 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 7.58 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.52 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.42 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.36 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 7.69 

ภาพรวม 7.57 
จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง  ใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.57  แสดงวาผลการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.02 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.18 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.12 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.14 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.17 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.16 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.20 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.23 

ภาพรวม 8.16 
จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง  ใน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  8.16  แสดงวา
ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับดี 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.47 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.43 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.35 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.35 
5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.41 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.36 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.44 

ภาพรวม 8.39 

จากตารางพบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.เฉนียง  ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีในภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.39  แสดงวาผล
การดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับดี  
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม 
1. ตองการใหมีโครงการปลูกตนไม  ไมดอกไมประดับ 
2. ใหมีการปรับปรุงซอมแซมถนน ใหตัดหญาริมทางเดิน 
3. การขายของต้ังรานขีดขวางทางจราจร 
4. ควรดูแลถนนใหสะอาดไมมีสิ่งกีดขวางทางจราจร 
5. ขยะไมมีที่จัดเก็บ 
6. การจัดเก็บขยะและกําจัดขยะในแตแตละหมูบานละเลย  ไมใหใหความสนใจ ขยะถังสีแดงมีขยะเต็ม

ใหรีบมาดําเนินการจัดเก็บ 
7. การประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับผูสูงอายุ ผูพิการลาชามาก 
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