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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้
มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ 
ฉบับนี้ สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2498 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สภาจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
สภาจังหวัด ประกอบด้วย สภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติ กำหนดนโยบาย
การบริหารและควบคุมฝ่ายบริหาร อันมีหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ ผู้ว่าราชการจังหวั ด เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารงานด้วยการนำมติหรือนโยบายของสภาจังหวัดไปพิจารณาดำเนินการ โดยมีพื ้นที ่ที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่พ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ของเทศบาลและสุขาภิบาล  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่ง
กำหนดให้สภาตำบลซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตั ้งแต่ 
150,000 บาทขึ้นไป จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล 
ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื้นที่ในการดำเนินกิจการ สมควรปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  โดยกำหนดให้พื้นที่จังหวัดเป็น
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้บริหารสูงสูด คือ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ผู้ปกครองและบังคับบัญชาข้าราชการส่วนจังหวัด และดำเนินกิจการส่วนจังหวัดควบคู่ไปกับสภาจังหวัด  
  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด"  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้ง
จังหวัด โดยทับซ้อนกับพ้ืนที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้น  ความเป็นนิติบุคคลก่อให้เกิดความสามารถในการทำนิติกรรม ความเป็นหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่และขอบเขตพ้ืนที่ในการใช้อำนาจหน้าที่นั้น 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ดำเนินการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล 
จะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วย
ให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล 
(Evaluation) มีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด การติดตามและประเมินผล มีคำสองคำซึ่ง
มีความหมายเฉพาะตัวที่แยกจากกันได้ชัดเจน คือ คำว่า "ติดตาม" (Monitoring) และคำว่า "ประเมินผล" 
(Evaluation) ทั้งสองคำดังกล่าวมีวิธีทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้  
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1. ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผล 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 



๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้
แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการ
ดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานตามแผนที่
กำหนดไว้  

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเมื่อ
โครงการดำเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ บางมิตินำมาใช้ในการ
ประเมินความสำเร็จของโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่  มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง 

 
 
 
 

๒.๑ เพ่ือทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  
๒.๒ เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้งาน

บรรลุเป้าหมาย 
๒.๓ เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
๒.๔ เพ่ือยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลว และมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 

 ๒.๕ เพ่ือนำผลการประเมินของโครงการที่ดำเนินการแล้วมาปรับปรุง แก้ไขปัญหาการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๑  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งที่ ๑๕๓๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคำสั่งที่ ๑๖๔๘/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
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3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 
ขั้นตอนที่ ๒  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 
 (๑) กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น  
 (๒) ศึกษาการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  
 (๓) การศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
 (๔) กำหนดแผนติดตามและประเมินผล โดยนำวัตถุประสงค์และขอบเขตมาวิเคราะห์รายละเอียด ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้น
สร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
ขั้นตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการหรือ
ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่
ต้องการคือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม 
แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ ตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน และ
การแจงนับ เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ขั้นตอนที่ ๔ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุร ินทร์ เพื ่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร ินทร์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
ขั้นตอนที่ ๕ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plant) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถาม
วัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ 
(Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุินทร์ 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป   
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดระเบียบวิธี
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ  
  ๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
  ๑.๒) เครื่องมือ  
  ๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
 ๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   ๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 ๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นให้เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ 
  ๓.๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
        - การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi - formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์  
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 



         
     - การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีการไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  
  ๓.๓) การสังเกต (Observations) ใช้วิธีการสังเกตโดยมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต 
และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
        - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน หรือชุมชน โดยมีกิจกรรมร่วมกัน  
        - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ   
  ๓.๔) การสำรวจ (surveys) หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
 
 
 
 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  ๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๔) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานอื่น 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
  ๖) การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุ ง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



 
 
  ๗) ทำให้ภารกิจต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้
เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ  
 
 
 

เกณฑก์ารวัดผลความพึงพอใจ 
 

คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 
       คะแนน             ระดับความพึงพอใจ 
   9 – 10          พึงพอใจมากที่สุด 
   7 – 8          พึงพอใจมาก 
   5 – 6          พึงพอใจปานกลาง 
   3 – 4          พึงพอใจน้อย  
   1 – 2           พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
   0 – 0.9          ไม่พึงพอใจ 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป 



 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไป 

 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ "อีสานใต้"   มีชื่อเสียง 

ด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม และข้าวหอมมะลิสุรินทร์ มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษา อาทิ เขมร (ภาษา
เขมรถิ่นไทย บ้างเรียกภาษาเขมรเหนือ หรือภาษาเขมรสุรินทร์) กูย (ภาษาส่วย) และลาว (ภาษาไทยอีสาน) 
เป็นต้น มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ   

 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นแวงที่ 103 และ 105 องศาตะวันออก 
เส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 450 กิโลเมตร ทาง
รถไฟ 420 กิโลเมตร อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ขนาดพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กว้างเป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ มีเนื้อที่
ประมาณ 8,124.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ หรือร้อยละ 4.80 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยทางทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอบัวเชด สังขะ กาบเชิง และอำเภอพนมดงรัก ความยาว
ตลอดแนวชายแดนประมาณ 90 กิโลเมตร  
 
 
 
 
 
คำขวัญประจำจังหวัด :  

“สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน  
ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม” 

 
ถิ่นช้างใหญ่ หมายถึง มีคชอาณาจักร และศูนย์คชศึกษา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงช้างและเป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด 
ผ้าไหมงาม หมายถึง เป็นจังหวัดหนึ ่งที ่มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ซึ ่งได้สืบทอดเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้งกระบวนการผลิต การทอและการย้อม ไม่ว่าจะเป็น
ลวดลายของผ้าไหม  โดยการทอผ้าไหมนั้นนิยมนำเส้นไหมขั้นหนึ่งหรือไหมน้อย (ภาษาเขมรสุรินทร์ เรียกว่า 
“โซดซัก”) มาใช้ในการทอผ้า ผ้าไหมน้อยนี้มีลักษณะเป็นผ้าไหมเส้นเล็ก เรียบนิ่ม เวลาสวมใส่จะรู้สึกเย็นสบาย  
 ประคำสวย หมายถึง รูปแบบ ลวดลายของเครื่องเงิน และประคำเงิน (ปะเกือม) ทีข่ึ้นชื่อ 

ร่ำรวยปราสาท หมายถึง มีปราสาทกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเป็นจำนวนมาก และมีที่อายุเก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทย หนึ่งในนั้น คือ ปราสาทภูมิโปน  

ผักกาดหวาน หมายถึง “หัวไชโป๊ว” หรือ “ผักกาดดองหวาน”  ซึ่งคนไทยรู้จักในนาม “หัวไชเท้า” 
เป็นหนึ่งในของฝากจากเมืองสุรินทร์ที่ขึ้นชื่อ สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ไข่เจียว ผัดไทย 
ผัดไข่ ผัดหมี่ ผัดเต้าหู้ ผัดหมู ต้มจืดกระดูกหมู ยำ ไส้สาคู ต้มน้ำซุป และอีกหลากหลายเมนู   

ข้าวสารหอม หมายถึง ข้าวหอมมะลิ ได้จากการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีกลิ่นหอมและนุ่ม
อร่อยที่สุดในโลก ลักษณะเด่นของข้าวสารหอมมะลิ คือ เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง อ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอม  
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1. คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร ์



 
งามพร้อมวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรม คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญ วัฒนธรรมเป็นพยานยืนยัน

ความเป็นอารยะของชาติพันธุ์ วัฒนธรรมสุรินทร์เกิดจากการหลอมรวมวัฒนธรรม 3 สาย คือ วัฒนธรรมสายกวย 
(ส่วย) วัฒนธรรมสายเจนละ (เขมร) และวัฒนธรรมสายลาว ซึ่งจะเห็นได้จากสุรินทร์มีขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมมากมาย เช่น วัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง วัฒนธรรมการทอผ้าไหม วัฒนธรรมในการทำ
เครื่องประดับเงินหรือปะเกือม วัฒนธรรมเครื่องจักสาน วัฒนธรรมในการเล่นเพลง - ดนตรี และการละเล่น
พ้ืนบ้านของชาวสุรินทร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ : พระอินทร์ทรงประทับช้างเอราวัณอยู่หน้าปราสาทหินศีขรภูมิ  
(เดิมเรียกว่าปราสาทหินบ้านระแงง)  
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2. ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

3. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

ฝ่ายบริหาร 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสรุินทร ์

ฝ่ายนิตบิัญญัติ 

นายก อบจ. ประธานสภา อบจ. 

รองนายก อบจ. รองประธานสภาฯ 

ปลัด อบจ. 

เลขานุการ/ที่ปรกึษาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบจ. 

ส่วนราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

 
 

ฝ่ายบริหาร 
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นายก อบจ. 

รองนายก อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. 

ที่ปรกึษา/เลขานกุาร 

รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณ 

กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

กองสวัสดกิารสังคม กองพัสดแุละ

ทรัพย์สิน 

 

กองการเจ้าหน้าที ่

สำนักงานเลขานกุาร 

อบจ. 

 

สำนักปลัด อบจ. 

 

กองช่าง กองสาธารณสุข 

 

กองคลงั 



 
  
 
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
“เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ 
๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ 
๔) ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มีความม่ันคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 
  - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ  
  - เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ  

 กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร 

    1.1 ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
    1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
    1.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    1.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 
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4. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 



 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ  

       2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
    2.2 เพ่ิมศักยภาพและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ 
    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 
    2.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการลงทุน และการพาณิชย์ 
    2.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

และปัญหาสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    3.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก   

  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    4.1 เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชน 
    4.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
    4.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสุขภาวะแก่ประชาชน  
    4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4.5 พัฒนาระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    4.6 ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
    5.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
    5.2 การพัฒนารายได้ 
    5.3 การเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ 
    5.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร   
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ส่วนที่ 3  

ผลการดำเนินงาน 



ส่วนที่ 3 ผลการดำเนนิงาน 
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยจัดทำงบประมาณแบบสมดุล 
ตั ้งประมาณการรายร ับไว้ทั ้งหมด จำนวน 885,460,000 บาท และประมาณรายจ่ายไว้  จำนวน 
885,460,000 บาท  จำแนกได้ดังนี้ ด้านบริหารทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 156,364,300 บาท ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 592,859,100 บาท ด้านการเศรษฐกิจ ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 33,563,200 บาท 
และด้านการดำเนินงานอ่ืน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 102,673,400 บาท   

1.1 รายรับ 
ผลการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกประเภทรายรับ ดังนี้ 1) รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร จำนวน 39,126,846.86 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 
1,809,835.50 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 2,026,901.99 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
จำนวน 1,466,116.00 บาท และหมวดรายได้จากทุน 196,500.00 บาท 2)รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 435,652,236.10 บาท และ 3) เงินอุดหนุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 401,796,000.00 บาท ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 882,074,436.45 บาท 

 

ตาราง 1 แสดงรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หมวด/ประเภท ประมาณการ ไตรมาสที่ 1 – 2 ไตรมาสที่ 3 – 4 รวมรับจริง 

1. รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร     

- ภาษีบำรุงฯ จากสถานค้าปลีกยาสูบ 28,000,000.00 16,231,355.10 17,613,870.78 33,845,225.88 
- ภาษีบำรุงฯ จากสถานค้าปลีกน้ำมัน 5,000,000.00 2,687,357.48 2,594263.50 5,281,620.98 

รวม 33,000,000.00 18,918,712.58 20,208,134.28 39,126,846.86 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     
- ค่าธรรมเนียมบำรุงฯ ผู้เข้าพักโรงแรม 820,000.00 346,702.60 256,812.00 603,514.60 
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา9 0.00 0.00 13,376.40 13,376.40 
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  12,000.00 0.00 0.00 0.00 
- ค่าปรับผิดสัญญา 1,000,000.00 701,824.50 462,570.00 1,164,394.50 
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 20,000.00 13,550.00 15,000.00 28,550.00 

รวม 1,852,000.00 1,062,077.10 747,758.40 1,809,835.50 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
- ค่าเช่าท่ีดิน  152,000.00 95,945.00 39,600.00 135,545.00 
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 300,000.00 511,108.18 2,000.00 513,108.18 
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,000,000.00 331,012.00 970,797.81 1,301,809.81 
- ค่าตอบแทนตามกฎหมาย 60,000.00 73,440.00 0.00 73,440.00 
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น 30,000.00 2,999.00 0.00 2,999.00 

รวม 3,542,000 1,014,504.18 1,012,397.81 2,026901.99 
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1. การบริหารงบประมาณ 



(ต่อ) 
หมวด/ประเภท ประมาณการ ไตรมาสท่ี 1 – 2 ไตรมาสท่ี 3 – 4 รวมรับจริง 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     
- เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 50,000.00 3,050.00 550.00 3,600.00 
- ค่าขายแบบแปลน 1,000,000.00 714,500.00 44,300.00 758,800.00 
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 90.00 456.00 546.00 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  20,000.00 687,770.00 15,400.00 703,170.00 

รวม 1,070,000.00 1,405,410.00 60,706.00 1,466.116.00 

หมวดรายได้จากทุน     
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 200,000.00 33,000.00 131,500.00 164,500.00 
- รายได้จากทุนอื่น ๆ  0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 

รวม 200,000.00 33,000.00 163,500.00 196,500.00 

2. รายได้ที่รัฐฯ จัดเก็บแล้วจัดสรร     

หมวดภาษีจัดสรร     
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 240,000,000.00 106,939,556.32 135,169,556.32 242,109,045.66 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 142,000,000.00 37,976,948.88 94,830,422.54 132,807,371.42 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร 5 58,000,000.00 40,441,526.04 15,018,389.54 55,459,915.58 

- ค่าภาคหลวงแร่  4,000,000.00 2,694,364.88 2,581,538.56 5,275,903.44 

รวม 444,000,000.00 188,052,396.12 247,599,839.98 435,652,236.10 

รวมทั้งหมด 483,664,000.00 210,486,099.98 269,792,336.47 480,278,436.45 

3. รายได้ที่รัฐฯ อุดหนุนให้ อปท.      
หมวดเงินอุดหนุน     

- เงินอุดหนุนท่ัวไป  
ท่ีต้องนำมาตั้งข้อบัญญัติฯ  

401,796,000.00 175,167,000.00 226,629,000.00 401,796,000.00 

รวม 401,796,000.00 175,167,000.00 226,629,000.00 401,796,000.00 

รวมทั้งสิ้น 885,460,000.00 385,653,099.98 496,421,336.47 882,074,436.45 
 

1.2 รายจ่าย 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกประเภทรายจ่าย ดังนี้ 1) งบบุคลากร หมวดเงินเดือน, ค่าจ้าง ยอดรวม
จำนวน 74,424,698.91 บาท 2) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค ยอดรวม 
จำนวน 397,802,609.85 บาท 3) งบเงินอุดหนุน ยอดรวมจำนวน 2,720,800.00 บาท 4) งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยอดรวมจำนวน 302,767,872.43 บาท 5) งบรายจ่ายอ่ืน ยอดรวม 
จำนวน 44,000 บาท และ 6) งบกลาง ยอดรวมจำนวน 97,668,884.23 บาท  ยอดรวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
จำนวน 875,428,865.42 บาท 
 

ตาราง 2 แสดงรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวด/ประเภท ประมาณการ ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 รวมจ่ายจริง 

1) งบกลาง  98,798,000.00 45,611,669.63 52,057,214.60 97,668,884.23 
2) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  9,871,600.00 3,715,346.00 6,121,620.00 9,836,966.00 
3) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 66,712,200.00 31,553,634.64 33,034,098.27 64,587,732.91 
4) ค่าตอบแทน 304,141,900.00 122,493,038.50 180,776,464.50 303,269,503.00 
5) ค่าใช้สอย 85,017,500.00 59,762,930.89 22,229,913.21 81,992,844.10 
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หมวด/ประเภท ประมาณการ ไตรมาสที่ 1 - 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 รวมจ่ายจริง 

6) ค่าวัสด ุ 9,275,000.00 1,082,547.07 6,943,328.38 8,025,875.45 
7) ค่าสาธารณูปโภค 4,897,200.00 1,863,444.42 2,650,942.88 4,514,387.30 
8) ค่าครภุัณฑ ์ 1,956,000.00 39,100.00 1,805,190.00 1,844,290.00 
9) ค่าที่ดิน 301,947,600.00 24,804,772.65 276,118,809.78 300,923,582.43 
10) รายจ่ายอื่น 50,000.00 0.00 44,000.00 44,000.00 
11) เงินอุดหนุน 2,793,000.00 1,174,000.00 1,607,750.00 2,720,800.00 

ยอดรวม 885,460,000.00 292,100,483.80 583,389,331.62 875,428,865.42 

 
 
 

2.1 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี 
พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงและจัดทำแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  สรุปดังนี้  

  ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 11 
โครงการ งบประมาณ 3,540,000 บาท   

  ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ตั้งไว้ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 156 โครงการ งบประมาณ 1,317,066,450 บาท   

  ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 31,127,500 บาท  

  ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 179 โครงการ งบประมาณ 209,769,400 บาท    

  ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 55 
โครงการ งบประมาณ 111,095,330 บาท    
 

ตาราง 3 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 11 3,540,000.00 

2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
และบริการ  

156 1,317,066,450.00 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

18 31,127,500.00 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 179 209,769,400.00 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 55 111,095,330.00 

รวม 419 1,672,598,680.00 
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2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  



 
2.2 การจัดทำข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้นำโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 

ที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฯ จำนวน 419 โครงการ มาจัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.19 แยกเป็น
โครงการที่ดำเนินการเอง จำนวน 154 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ แยก
เป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้   

  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ตั้งไว้ จำนวน 11 โครงการ นำมาจัดทำ
เป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.36  

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ตั้งไว้ 
จำนวน 150 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.82    

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 
จำนวน 18 โครงการ นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งไว้ 179 โครงการ นำมาจัดทำ 
เป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.99 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตั้งไว้ จำนวน 55 โครงการ นำมาจัดทำ
เป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.82  

ผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ตั้งโครงการพัฒนาฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม รวมทั้งหมด จำนวน 
419 โครงการ โดยนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.19   

 

ตาราง 4 แสดงการนำโครงการในแผนฯ มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตั้งในไว้แผนฯ จัดทำเป็นข้อบญัญัตฯิ ร้อยละ 

1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 11 4 36.36 

2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการ 

150 53  
37.82 

- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 6 6 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

18 6 33.33 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 179 68 37.99 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 55 23 41.82 

รวม 419 160 38.19 
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หมายเหตุ : โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของโครงการที่ 
ตราเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 
2.3 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ   
 ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ซึ่งตั้งไว้จำนวน 160 โครงการ ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.75 
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ดังนี้  

  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร จัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่าย จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการ จำนวน 3 โครงการ 

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ จัดทำ
เป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 59 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.54 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน 7 โครงการ    

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดทำ
เป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณ 
รายจ่าย จำนวน 68 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่าย จำนวน 23 โครงการ ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61  

    โดยโครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการ 
ที่จัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย และไม่ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
31.25 ของโครงการที่จัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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ตาราง 5 แสดงผลการดำเนินการตามข้อบัญญตัิฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการตาม 
ข้อบัญญัติฯ 

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

*ไม่ได้ 
ดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 

1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 4 1 25.00 0 3 
2. ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางดา้นเศรษฐกิจและบริการ 

53 25 
52.54 21 7 

         - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 6 6 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

6 3 50.00 0 3 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

68 24 35.29 8 36 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 23 19 82.61 3 1 

รวม 160 78 48.75 32 50 
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

*หมายเหตุ : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ  
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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2.4 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ สำนัก

นายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทถนน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณจัดสรร  จำนวน 45,294,000 บาท 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมทบงบประมาณในโครงการที่มีเงินงบประมาณเกินสิบล้านบาท  ทั้งนี้ 
ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จทั้งหมดและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,568,000 บาท     
 

ตาราง 6 แสดงโครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

โครงการ งบจัดสรร งบสมทบ งบตามสัญญาฯ เบิกจ่ายจริง 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต รหสัสายทาง สร.ถ.๑๐074  
สายแยก ทล.4026 – บ้านประทัดบุ  
ต.ท่าสว่าง, นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  

7,970,000 - 7,960,000 7,960,000 

2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์คอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ.10041 สายบ้านณรงค์ - 
บ้านหนองแวง ต.ณรงค์, หนองแวง  
อ.ศรีณรงค์ จ.สรุินทร์  

8,992,000 - 7,750,000 7,750,000 

3. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ.10030 สายบ้านเมืองบัว 
- บ้านกระเบื้องใหญ่ ต.เมืองบัว, กระเบื้อง  
อ.ชุมพลบุรี จ.สรุินทร ์

7,400,000 - 7,390,000 7,390,000 

4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ.10091 สายบ้านด่าน - 
บ้านสกล ต.ด่าน, ตะเคียน  
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์

4,000,000 - 3,995,000 3,995,000 

5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ.10070 สายบ้านโพนม่วง 
- บ้านแสนสีใหญ่ ต.ไพรขลา  
อ.ชุมพลบุรี จ.สรุินทร ์

3,000,000  2,998,000 2,998,000 

6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกส์คอนกรีต  
โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
รหัสสายทาง สร.ถ.10029 สายบ้านยางชุม - 
บ้านกระเบื้องใหญ่ ต.ศรณีรงค์, กระเบื้อง  
อ.ชุมพลบุรี จ.สรุินทร์  

13,932,000 1,547,500 15,475,000 15,475,000 

รวมท้ังสิ้น 45,294,000 1,547,500 45,568,000 45,568,000 
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2.5 โครงการที่ดำเนินการตามระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ  
การดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี

การก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาตามระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
ตาราง 7 แสดงโครงการที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 

โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ส่งเสริมการใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร 

100,000 71,950 71,950 28,050 

รวม 100,000 71,950 71,950 28,050 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ตาราง 8 แสดงโครงการที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 

โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น 700,000 488,300 420,800 211,700 

2. การจัดงาน “วันชา้งไทย”  230,000 230,000 230,000 0.00 

3. การจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารชา้งสุรินทร์ 1,953,000 1,952,097.48 1,952,097.48 902.52 

4. การจัดการสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ 200,000 200,000 200,000 0.00 

5. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สร.ถ.10029  

สายบ้านยางชุม – บ้านกระเบือ้งใหญ่ ต.ศรณีรงค์, 

กระเบือ้ง อ.ชุมพลบุร ีจ.สุรนิทร์  

1,548,000 1,547,500 1,547,500 500 

6. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สร.ถ.10039  

สายบ้านขี้ตุ่น - บ้านระเวียง ต.โนน, ระเวียง  

อ.โนนนารายณ์ จ.สุรนิทร์   

5,654,000 5,654,000 0.00 0.00 

7. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สร.ถ.10098  

สายบ้านแคนเกิด - บ้านโคกเพ็ก ต.ชุมพลบุร,ี

เมอืงบัว, ศรณีรงค์ อ.ชุมพลบุร ีจ.สุรินทร์ 

2,460,000 2,457,000 2,457,000 3,000 

8. ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก สร.ถ.

10064 สายบ้านหนองเทพ - บ้านหนองตอ  

ต.หนองเทพ,โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรนิทร์ 

2,868,000 2,868,000 0.00 0.00 

9. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Asphalt Hot mix In-Place recycling สร.ถ.

10028 สายบ้านยางชุม - บ้านดู่นาหนองไผ่  

ต.ศรีณรงค์, นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุร ีจ.สุรินทร์  

14,890,000 14,888,000 14,888,000 2,000 

10. ค่าใชจ้่ายในการประชาสัมพันธ์ 1,432,000 1,370,322 1,358,322 61,678 
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(ต่อ) 
โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัตฯิ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

11. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านหนองแต้ –  

บ้านขะเนก ต.นารุ่ง, หนองขวาว อ.ศีขรภูม ิจ.สุรนิทร์ 

8,750,000 8,750,000 0.00 0.00 

12. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านปอยจุม  

ม.18 - บ้านโคลด ม.6 ต.ตาเบา, โคกยาง อ.ปราสาท 

จ.สุรนิทร์ 

9,600,000 9,590,000 9,590,000 10,000 

13. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านหนองกระบือ - 

บ้านสะพานหัน ต.ตานี, ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรนิทร์ 

8,880,000 8,868,000 0.00 12,000 

14. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านถนน  

ม.13-บ้านโคกปราสาท ต.ทมอ,เทนมยี์  

อ.ปราสาท,เมอืง จ.สุรนิทร์ 

8,860,000 8,850,000 8,850,000 10,000 

15. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านคาบเหนือ - 

บ้านยาง ต.เทนมยี์,ตาอ็อง อ.เมอืง จ.สุรินทร์  

5,100,000 4,844,000 4,844,000 256,000 

16. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านกระทม  

ม.12 - เขตตำบลนาบัว ต.เฉนียง,นาบัว อ.เมอืง  

จ.สุรนิทร ์ 

7,350,000 7,338,000 0.00 12,000 

17. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านนาโพธิ์  

ต.เขวาสนิรนิทร์ - บ้านลุมพุก ต.นาดี อ.เมอืง  

จ.สุรนิทร์  

9,770,000 9,765,000 9,765,000 5,000 

18. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านแจนแวน –  

บ้านบ่อน้ำใส ต.คาลาแมะ, ตรึม อ.ศีขรภูม ิจ.สุรนิทร์ 

4,835,000 4,835,000 4,835,000 0.00 

19. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านบ่อน้ำคำ –  

บ้านโพธิ์ศรธีาตุ ต.กุดหวาย, เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ  

จ.สุรนิทร์ 

9,010,000 9,000,000 9,000,000 10,000 

20. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านโพนยาง –  

บ้านเรียงพนม ต.โพนครก, ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร์ 

4,940,000 4,940,000 0.00 0.00 

21. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านหนองเม็ก - 

บ้านหนองบัว ต.บัวโคก, หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร์ 

14,758,000 14,758,000 0.00 0.00 
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(ต่อ) 
โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

22. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านโสน บา้นลำดวน 

ทต.กันตวลระมวล,บา้นไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

10,092,000 10,078,500 10,078,500 13,500 

23. ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายบ้านโนนยางกุด –  

บ้านชา้งหมอบ ต.บักได, แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

10,280,000 9,750,000 9,750,000 530,000 

24. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบบ้านตะกอยอด  

ม.6 - บ้านไทยเจรญิ ต.บ้านชบ, สำเภาลูน อ.สังขะ, 

บัวเชด จ.สุรินทร์  

7,290,000 7,280,000 7,280,000 10,000 

25. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านชำสมงิ ม.4 - 

บ้านพระแก้ว ต.บา้นชบ, พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

8,550,000 8,540,000 0.00 10,000 

26. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านฉลีก-บ้านโสน 

ต.ตรวจ, ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  

3,640,000 3,616,500 0.00 23,500 

27. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านใหม่ไทยเจริญ - 

บ้านพระจันทร์น้อย ต.ตรวจ, ศรสีุข อ.ศรีณรงค์  

จ.สุรนิทร์ 

5,900,000 5,900,000 0.00 0.00 

28. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านทัพไทย –  

บ้านนายม ต.สนม, แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

9,344,000 9,344,000 0.00 0.00 

29. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านหม่ืนศรกีลาง - 

บ้านป่าเวย ต.หมื่นศร,ี เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรนิทร์ 

10,345,000 10,345,000 0.00 0.00 

30. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านดินแดง – บ้าน

หนองพลวง ต.เป็นสุข, ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  

4,579,000 4,579,000 4,579,000 0.00 

31. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สาย สร.ถ. 11-007 

แยก ทล.2081 – บ้านน้ำอ้อม ต.ชุมพลบุร,ี เมอืงเตา  

อ.ชุมพลบุร,ี พยัคฆภูม ิจ.สุรนิทร์, มหาสารคาม 

19,350,000 19,348,000 19,348,000 2,000 

32. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านหนองปรงี - 

บ้านโคกสะอาด ต.อู่โลก, โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 

4,480,000 4,470,000 0.00 10,000 

33. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายแยก 2288 (บ้านอู่

โลก) - บ้านถนน ต.อู่โลก, กระเทียม อ.ลำดวน, สังขะ  

จ.สุรนิทร์   

9,844,000 9,843,306.96 9,843,306.96 693.04 
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(ต่อ) 
โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

34. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก โดย

วิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบัวเชด ม.1  - 

บ้านตะกอยอด ต.บัวเชด, บ้านชบ อ.บัวเชด, สังขะ  

จ.สุรนิทร์  

2,660,000 2,655,000 2,655,000 5,000 

35. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก โดย

วิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านปราสาท  - บ้าน

ตะกอยอด ต.บัวเชด, บ้านชบ อ.บัวเชด, สังขะ จ.สุรนิทร์ 

1,639,000 1,637,000 1,637,000 2,000 

36. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก โดย

วิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสำเภาลูน ม.1  

- บ้านบัวเชด ต.สำเภาลูน, บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 

2,434,000 2,430,000 2,430,000 4,000 

37. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านสนสามัคคี - 

เขตตำบลห้วยตามอญ ต.สะเดา,ห้วยตามอญ อ.บัวเชด , 

ภูสิงห์ จ.สุรนิทร์, ศรสีะเกษ 

4,270,000 4,261,500 4,261,500 8,500 

38. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านเขาโต๊ะ – บ้าน

ช้างหมอบ ต.บักได, แนงมุด อ.พนมดงรัก,กาบเชิง  

จ.สุรนิทร์ 

5,631,000 5,630,800 5,630,800 200 

39. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านโพธิ์ศร ี–  

บ้านลังโกม ต.แนงมุด, หนองใหญ่ อ.กาบเชิง,ปราสาท 

จ.สุรนิทร์ 

8,550,000 8,550,000 0.00 0.00 

40. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลต์คอนกรตี โดยวิธี 

Pavement In-Place recycling สายบ้านเกาะ – บ้านคู

ขาด ต.แจนแวน, หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรนิทร์ 

3,338,000 3,338,000 0.00 0.00 

รวม 256,004,000 254,789,826.44 147,430,826.44 1,214,173.56 

 
 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตาราง 9 แสดงโครงการที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัตฯิ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1. คลองสวยน้ำใส 120,000 91,000 91,000 29,000 

2. ปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อม 100,000 79,490 79,490 20,510 

3. จัดการขยะอันตราย 400,000 256,450 4,700 143,550 

รวม 620,000 426,940 175,190 193,060 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตาราง 10 แสดงโครงการที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1. อุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรท่ีประสบความ

ทุกข์ยากเดอืดรอ้น และผู้ดอ้ยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลอืผู้

ประสบสาธารณภัย 

100,000 100,000 100,000 0.00 

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 1,390,000 1,358,001 1,353,751 31,999 

3. ค่าใชจ้่ายในการเลอืกต้ัง 64,858,400 64,854,308.14 64,766,950.14 4,091.86 

4. ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรม โครงการ 5 ส 15,000 14,910 14,910 90 

5. เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนา

คุณธรรม: จังหวัดสุรินทร์ 

80,000 28,350 28,350 51,650 

6. จัดงานสมโภชศาลเจา้พ่อหลักเมอืงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัด

สุรินทร์ 

200,000 195,950.39 195,950.39 4,049.61 

7. จัดงานประเพณขีึน้เขาสวาย 20,000 19,300 19,300 700 

8. จัดงานประเพณีศาลเจา้พ่อศีขรภูม ิ 200,000 200,000 200,000 0.00 

9. จัดงานชุมชนรวมใจรวมศรัทธาบูชาศาลเจา้พ่อตาดาล 100,000 100,000 100,000 0.00 

10. จัดงานประเพณลีอยกระทง  100,000 100,000 100,000 0.00 

11. จัดกจิกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรนิทร์ 104,000 78,000 78,000 26,000 

12. งานประเพณวีันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรี 

ศรนีครอัจจะ บูชาหลักเมือง และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว

ชาวสังฆะ  

200,000 160,000 160,000 40,000 

13. ฝึกอบรมการพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์ (ผ้าไหมหมัก

โคลน) 

200,000 162,070 162,070 37,930 

14. จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จังหวัดสุรินทร์ 

31,000 30,980 30,980 20 

15. ศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์ 122,000 108,000 63,000 14,000 

16. อุดหนุนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 

โครงการจัดจา้งผู้ดูแลเด็ก 

1,211,000 1,180,800 1,180,000 30,200 

17. ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ สำหรับ

ประชาชนจังหวัดสุรินทร์ 

258,300 193,800 175,500 64,500 

18. ตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์  100,000 22,575 22,575 77,425 

19. อบรมเชิงปฏบัิติการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อตาม

ฤดูกาลในกลุ่มประชาชนท่ัวไป (เขตพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรค)  

14,000.00 13,750 13,750 250 

20. กองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0.00 

21. แจง้เตือนรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย 80,000 62,000 62,000 18,000 

22. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน 385,000 334,969 314,969 50,031 

23. พัฒนากีฬาและนันทนาการองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

สุรินทร์  

35,000 6,816 0.00 28,184 

24. ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณดา้นหน้าสวนเฉลมิพระ

เกียรติฯ 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมอืง จ.สุรนิทร์  

1,485,000 1,471,000 0.00 14,000 
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(ต่อ) 
โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

25. ปรับปรุงกำแพงรัว้ยาว 190 ม. ภายในสวน

สุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ 

289,000 248,500 0.00 40,500 

26. ปรับปรุงศาลาพักคอยเพื่อใชเ้ป็นศูนย์บรกิาร

ประชาชน สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติฯ 80 

พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

145,000 142,000 0.00 3,000 

27. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิทร์  

อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม

รองรับสถานการณ์ระบาดและแก้ไขปัญหาของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสุรินทร์ โดย

จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสารพันธุกรรม

ในสภาพจรงิ (Real-Time PCR)  

1,280,000 1,280,000 1,280,000 0.00 

รวม 78,002,700 77,466,079.53 75,422,855.53 536,620.47 

 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตาราง 11 แสดงโครงการที่ดำเนินการในยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

โครงการตามแผนฯ งบตามข้อบัญญัติฯ ลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย คงเหลือ 

1. วัสดุอ่ืน 80,000 79,432 77,734 568 

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,348,000 3,344,771.84 2,718,771.84 3,228.16 

3. ค่าเบีย้ประกันภัยรถราชการของ อบจ.สุรนิทร์ 100,000 20,000 20,000 0.00 

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 20,000 0.00 

5. วัสดุการเกษตร 550,000 474,350 474,350 75,650 

6. วัสดุก่อสร้าง  1,300,000 1,271,451.93 665,066.93 28,548.07 

7. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 620,000 357,854 98,880 262,146 

8. เปิดสวนเฉลมิพระเกียรติฯ 80 พรรษา 580,000 563,800 563,800 16,200 

9. จ้างเหมาบรกิาร 3,450,000 3,297,105.60 2,981,305.60 152,894.40 

10. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000 999,845 796,545 155 

11. จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ 11,400 11,400 11,400 0.00 

12. จัดหาเลื่อยโซ่ไฟฟ้า 11,000 11,000 11,000 0.00 

13. ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดต่อตา้นยาเสพติด  107,700 103,540 103,540 4,160 

14. จัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่  6,500 6,500 6,500 0.00 

15. จัดหาเครื่องจัมพ์สตาร์ตรถยนต์ 5,800 5,800 5,800 0.00 

16. จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 18,000 18,000 18,000 0.00 

17. จัดหาพัดลมติดผนัง 12,000 12,000 12,000 0.00 

18. จัดหาเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์แบบเคล่ือนที่ 3,900 3,900 3,900 0.00 

19. จัดหาอุปกรณ์ยืดเหยียดกลา้มเนือ้ 31,600 31,600 31,600 0.00 

20. ต่อเติมอาคารหอประชมุ อ.จอมพระ จ.สุรนิทร์  354,000 351,000 0.00 3,000 

รวม 11,609,900 11,042,262.87 8,679,105.87 567,637.13 
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2.6 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) 

(Coronavirus Disease 2019) ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ จึงยกเลิกการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 โครงการ  ดังนี้ 

ตาราง 12 แสดงโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
ลำดับ   โครงการ/กิจกรรม     งบประมาณ     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
1.  ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร บ้านเรา นาเรา     200,000  กองส่งเสริมฯ 

(เซราะยืง ซแรย์ยืง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการปลูกข้าว   140,000   กองส่งเสริมฯ 
3.  ส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกัน   230,000   กองส่งเสริมฯ 
 และกำจัดศัตรูพืช 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
4.  ตลาดนัดอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง     300,000  กองส่งเสริมฯ 
5.  จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง     800,000   สำนักปลัดฯ 
6.  จัดงานประจำปีอำเภอสนม     200,000   สำนักปลัดฯ 
7.  จัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน  100,000   สำนักปลัดฯ 
8.  จัดงานสืบสานตำนานปราสาทหมื่นชัย    100,000   สำนักปลัดฯ 
9.  มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง   2,000,000    สำนักปลัดฯ 
 จังหวัดสุรินทร์ 
10.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือน    150,000   สำนักปลัดฯ 
 “งานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา” 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
11.  จัดทำสื่อรณรงค์การบริหารจัดการและคัดแยกขยะ   50,000   กองช่าง 
 ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
12.  ฝึกอบรมการจัดการขยะอันตรายอย่างยั่งยืน  200,000   กองช่าง 
13.  ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ    100,000   กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
14.  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   300,000   สำนักปลัดฯ 
 และพระบรมวงศานุวงศ์  
15.  เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   3,000,000  สำนักปลัดฯ 
 พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จ 
 พระราชดำเนินจังหวัดสุรินทร์  
16.  ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร    150,000  กองช่าง  
17.  ฝึกอบรมการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย   200,000   กองช่าง 
18.  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    200,000          กองการศึกษาฯ 
19.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     200,000         กองการศึกษาฯ 
20.  มหกรรมแนะแนวอาชีพจังหวัดสุรินทร์    1,000,000         กองการศึกษาฯ 
21.  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว   285,000          กองการศึกษาฯ 
 จังหวัดสุรินทร์  
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ลำดับ   โครงการ/กิจกรรม     งบประมาณ     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
22.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  200,000   กองส่งเสริมฯ 
 (Basic Life Support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ 
23.  ฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น  250,000   กองส่งเสริมฯ 
24.  ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  200,000  กองส่งเสริมฯ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
25.  จัดงานวันคนพิการสากล      100,000   กองส่งเสริมฯ 
26.  จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ      100,000   กองส่งเสริมฯ 
27.  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ      300,000   กองส่งเสริมฯ 
28.  จัดงานวันสตรีสากล/วันสตรีไทย     100,000   กองส่งเสริมฯ 
29.  พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ โดยกิจกรรม “อาชาบำบัด” 230,000   กองส่งเสริมฯ 
30.  ลดช่องว่างสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว    140,000   กองส่งเสริมฯ 
31.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     200,000   กองส่งเสริมฯ 
32.  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย  300,000   กองส่งเสริมฯ 

ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำ 
ความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 

33. สร้างจิตอาสาทำความดีเพ่ือชุมชน     150,000   กองส่งเสริมฯ 
34.  เสริมสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจ   30,000   กองส่งเสริมฯ 
 ให้กับผู้ด้อยโอกาส  
35.  ดำเนินการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น   300,000   กองแผนฯ 
 ของ อบจ.สุรินทร์ 
36.  ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ    300,000   กองส่งเสริมฯ 
37.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   300,000        กองกิจการสภาฯ 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
38.  จัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน   250,000          กองการศึกษาฯ 
 จังหวัดสุรินทร์ 
39.  จัดประกวดดนตรี/ร้องเพลง สำหรับเด็ก    400,000          กองการศึกษาฯ 
 เยาวชนและประชาชน  
40.  จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง      400,000          กองการศึกษาฯ 
41.  จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวโคก    200,000          กองการศึกษาฯ 
42.  จัดงานประเพณีสงกรานต์     500,000         กองการศึกษาฯ 
43.  จัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง 200,000          กองการศึกษาฯ 
 และวันทำบุญเพ่ือแผ่นดินไทย 
44.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม   1,000,000         กองการศึกษาฯ 
 ประเพณี และวิถีที่ดีงามของจังหวัดสุรินทร์ 
45.  เทศกาลประเพณี “นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม”  200,000          กองการศึกษาฯ 
 ประจำปี พ.ศ. 2563 (อุดหนุน อ.เขวาสินรินทร์) 
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ลำดับ   โครงการ/กิจกรรม     งบประมาณ     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
46.  งานประจำปีประเพณีสักการะหลักเมืองและสืบสาน   150,000          กองการศึกษาฯ 
 วัฒนธรรมไทย-ส่วย ของดีเมืองศรีณรงค์ 
 (อุดหนุน อ.ศรีณรงค์) 
47.  เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด   200,000          กองการศึกษาฯ 
 ชุมพลบุรี (อุดหนุน อ.ชุมพลบุรี) 
48.  สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.สุรินทร์    100,000   กองส่งเสริมฯ 
49.  ประเพณี “บวงสรวง” ปราสาทเก่าเล่าขาน    100,000          กองการศึกษาฯ 
 ประเพณีวิถีจอมพระ (อุดหนุน อ.จอมพระ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
50.  เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ   120,000   สำนักปลัดฯ 

       รวม    16,975,000    
 
 

2.7 การกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
      1) งบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติฯ เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ทัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปอีกระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ  

 

ตาราง 13 แสดงรายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เคหะและชุมชน 
- งานไฟฟ้าถนน 

1. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรตี โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สร.ถ.10013 สายบา้นหนองตราด  - บ้านแสนสนุก  
ต.ตาคง, พระแก้ว อ.สังขะ จ.สรุินทร์ 

10,638,000.00 

 2. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรตี โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สร.ถ. 10092 สายบ้านหนองตบ - บ้านนาเรือง  
ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สรุินทร์  

7,743,000.00 

 3. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรตี โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สร.ถ.10089 สายแยก ทล.2328 - บ้านสะเดา  
ต.จรสั, สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร ์ 

7,619,000.00 

 4. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรตี โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สร.ถ.10173 สายบา้นตาทิพย์ - บ้านดงเค็ง ต.กระโพ  
อ.ท่าตูม จ.สรุินทร์  

6,000,000.00 

 5. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรตี โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) สายบา้นวารไพรศรี - บ้านหนองคู ต.หนองสนิท, ลุ่มระวี 
อ.จอมพระ จ.สุรินทร ์

4,160,000.00 
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(ต่อ) 
แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

- งานสวนสาธารณะ 1. ก่อสร้างโดมครอบสนามบาสเกตบอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  
80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

2,517,000.00 

 2. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสุขภาพเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

819,000.00 

 3. ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนเฉลิมพระเกียรตฯิ 80 
พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรนิทร์  

1,310,000.00 

 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทางเท้าด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80  
พรรษา เป็นสถานท่ีจอดรถ)  

1,178,000.00 

 5. จ้างออกแบบก่อสร้างน้ำพุ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80  
พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

400,000.00 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ปรับปรุงอาคารศาลาจำหน่ายกาแฟ OTOP เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ดา้น
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์การบริหารส่วนจังหวดัสรุินทร์ 

445,000.00 

รวมท้ังหมด 42,829,000.00 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 
 

     2) การกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไดด้ำเนินการโครงการพัฒนาและลงนามในสัญญาจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ   
 

ตาราง 14 แสดงรายการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผูกพัน 

เคหะและชุมชน   
- งานไฟฟ้าถนน 1. ปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น 67,500.00 
 2. ต่อเติมอาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ  351,000.00 
 3. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สร.ถ.10064 บ้านหนองเทพ – บ้านหนอง

ตอ ต.หนองเทพ, โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 
2,868,000.00 

 4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สร.ถ.10039 สายบ้านขี้ตุน่ – บ้านระเวียง ต.โนน, ระเวียง อ.โนนนารายณ์  
จ.สุรินทร์  

5,654,000.00 

 5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบา้นเกาะ - บา้นคูขาด ต.แจนแวน, หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 

3,338,000.00 

 6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบา้นฉลีก ต.ตรวจ - บ้านโสน ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  

3,616,500.00 

 7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบา้นชำสมิง หมู่ที่ 4 ต.บา้นพระแก้ว ต.บ้านชบ, พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

8,540,000.00 
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(ต่อ) 

แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ผูกพัน 

 8. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling สายบ้านทัพไทย ต.สนม - บา้นนายม ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

9,344,000.00 

 9. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling สายบ้านโพธิ์ศรี - บา้นลงัโกม ต.แนงมุด, หนองใหญ ่อ.กาบเชิง, 
ปราสาท จ.สุรินทร์ 

8,550,000.00 

 10. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีต โดยวิธี Pavement In–Place 
Recycling สายบ้านโพนยาง ต.โพนครก - บ้านเรียงพนม ต.ทุง่กุลา อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์   

4,940,000.00 

 11. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling สายบ้านหนองกระบือ - บ้านสะพานหัน ต.ตานี, ทุง่มน อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์   

8,868,000.00 

 12. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านหนองแต้ - บ้านขะเนก ต.นารุ่ง, หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สรุินทร์  

8,750,000.00 

 13. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านหนอง ปรีง - บ้านโคกสะอาด ต.อู่โลก, โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  

4,470,000.00 

 14. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านหนองเม็ก - บ้านหนองบวั ต.บัวโคก, หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์   

14,758,000.00 

 15. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านหมื่นศรีกลาง - บ้านป่าเวย ต.หมื่นศรี, เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  

10,345,000.00 

 16. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านใหมไ่ทยเจริญ ต.ตรวจ - บ้านพระจันทร์น้อย ต.ศรสีุข อ.ศรณีรงค์ จ.สุรินทร์  

5,900,000.00 

 17. ซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling 
สายบ้านกระทม หมู่ที่ 12 ต.เฉนยีง – เขตตำบล 
นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์  

7,338,000.00 

 18. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิม 
พระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  

1,471,000.00 

- งาน
สวนสาธารณะ 

1. ปรับปรุงกำแพงรั้วยาว 190 เมตร ภายในสวนสุขภาพเทิดพระเกียรตสิมเด็จย่า อ.
เมือง จ.สุรินทร ์

248,500.00 

 2. ปรับปรุงศาลาพักคอย เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์บริการประชาชน สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมือง  
จ.สุรินทร ์

142,000.00 

รวม 109,559,500.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
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3.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ประเภทถนน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      การติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ด้าน
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและบริการ ในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทถนน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นท่ีที่ตั้งของโครงการ  

สำหรับแผนติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการ
โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณรวม 140,238,300 บาท  ประกอบด้วย 

  1) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ  
  2) โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน 14 โครงการ  
  3) โครงการที่ดำเนินการเองในสายทางที่รับผิดชอบ จำนวน 3 โครงการ  
  และ 4) งานติดตามความคืบหน้าปัญหา – ข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้ใช้สายทางที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จากการร้องเรียนในคราวก่อน จำนวน 9 เรื่อง   

 ในการลงพื ้นที่เก็บข้อมูล เป็นการสุ ่มสำรวจความคิดเห็นของผู้ ใช้ถนนสัญจรในสายทางในพื้นที่
ดำเนินการโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งสอบถามจากประชาชนในพ้ืนที่ จำนวน 64 ตัวอย่าง 
ประกอบการสัมภาษณ์และการสังเกตเพิ่มเติมเพื่อนำมาประมวลและสรุปผล ในส่วนของคำถามปลายเปิดเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูล
ในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป  ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทำให้ต้องเว้นระยะห่าง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป  ดังนี้  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.2 สำหรับช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง
อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.9 การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.4 อาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำไร่ทำนา และอาศัยในพ้ืนที่ที่ตั้งของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.1 และลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ในสายทางส่วนมากเป็นการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรและการรับส่งบุตรหลานไป - กลับ
โรงเรียน 

 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เกณฑ์การวัดผลความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ระดับ 3 คือ ความพึงพอใจมาก   ค่าคะแนน 2.34 – 3.00 
ระดับ 2 คือ ความพึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนน 1.67 – 2.33 
ระดับ 1 คือ ความพึงพอใจน้อย   ค่าคะแนน 1.00 – 1.66 
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3. การตดิตามและประเมินผล 



 

สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้จาการติดตามโครงการ ดังนี้  

ตาราง 15 แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ 
3 2 1 ค่าคะแนน แปลผล 

1. สภาพถนนมีความราบเรียบ ไม่เป็นหลุมบ่อ ใช้การได้ดี  
มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

7 57 0 2.89 มาก 

2. ภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง สะอาดสบายตา ไม่มีตน้ไม้หรือ 
ป้ายอื่นบดบงัทัศนวสิัยมากน้อยเพียงใด 

55 9 0 2.86 มาก 

3. การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร เช่น เส้นจราจร ป้ายเตือน 
ป้ายบังคับ หรือป้ายแนะนำ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ในการเดินทางมากน้อยเพียงใด 

43 21 0 2.67 มาก 

4. สภาพถนนได้ตามมาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง 
มากน้อยเพียงใด 

54 10 0 2.84 มาก 

5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน/สะพาน ทำให้เกิด
โครงข่ายคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

64 0 0 3.00 มาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.85 มาก 
 

 ผลที่ได้จากตารางเรียงลำดับจากความพึงพอใจมากไปหาน้อย เห็นได้ว่า การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนน/สะพาน ทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งได้สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าคะแนน 3.00 สภาพถนนมีความราบเรียบ ไม่เป็นหลุมบ่อ ใช้การได้ดีมีความปลอดภัย
มากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจมาก ค่าคะแนน 2.89 และภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง สะอาดสบายตา ไม่มี
ต้นไม้หรือป้ายอื่นบดบังทัศนวิสัยมากน้อยเพียงใด ระดับความพึงพอใจมาก ค่าคะแนน 2.86  

 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 1. ต้องการให้จัดระบบรางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน 

2. ต้องการให้ก่อสร้างถนนเพิ่มเติมตลอดสาย เนื่องจากมีผู้สัญจรในพื้นที่จำนวนมาก 
3. ต้องการให้ซ่อมแซม ปรับปรุงท่อระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 การพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนด 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ซ่ึงคะแนนรวมแต่ละข้อ 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีไดไ้ม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  ปรากฏผลดังนี้ 

 

   
     3.2.1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

    เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
              การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพและยุทธศาสตร์ในภาพรวม ปรากฏผลตามตาราง  ดังนี้ 

               1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
               ผลการพิจารณาข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยรายข้อของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
 

ตาราง 16 แสดงผลการพิจารณาให้คะแนนข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลเกีย่วกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม/้ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

๓ ๒.๙๓ 

๒. ข้อมูลเกีย่วกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร  

๒ ๒.๐๐ 

๓. ข้อมูลเกีย่วกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ   

๒ ๒.๐๐ 

๔. ข้อมูลเกีย่วกับระบบบริการพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ฯลฯ) ๒ ๒.๐๐ 

๕. ข้อมูลเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณชิย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

๒ ๒.๐๐ 

๖. ข้อมูลเกีย่วกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอื่นๆ   

๒ ๒.๐๐ 
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ส่วนที่ 1 



 
(ต่อ) 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๗. ข้อมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ๒ ๒.๐๐ 

๘. การสำรวจและจดัเก็บข้อมลูเพือ่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล จปฐ. ๒ ๒.๐๐ 

๙. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนิน การประชุมประชาคมท้องถิ่น  
โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓ ๒.๔๐ 

รวม 20 19.33 

 
          2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
          ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คะแนนรายข้อของการวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

ตาราง 17 แสดงผลการพิจารณาให้คะแนนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

     ๑. การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จ ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

๕ ๔.๕๗ 

     ๒. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓ ๒.๖๘ 

     ๓. การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  

๓ ๒.๙๐ 

     ๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป  
เป็นต้น 

๓ ๓.๐๐ 

     ๕. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ท่ีมผีลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๓ ๒.๙๕ 

     6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน 
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส) และ T - 
Threat (อุปสรรค)  

๓  ๒.๖๗ 

รวม 20 18.77 
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          3) ด้านยุทธศาสตร์  
               ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คะแนนเฉลี่ยรายข้อของการพิจารณา
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 

ตาราง 18 แสดงผลการพิจารณาให้คะแนนด้านยุทธศาสตร ์
 

ประเด็น รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ และ Thailand 4.0  

๑๐ ๙.๕๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

๑๐ ๙.๒๗ 

๓. ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 4.0 

๑๐ ๙.๑๗ 

๔. วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที ่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๔.๗๑ 

๕. กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ ๔.๕๖ 

๖. เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

๕ ๔.๕๖ 

๗. จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

๕ ๔.๖๖ 

๘. แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ ๔.๕๖ 

๙. ความเช่ือมโยง 
ของยุทธศาสตร ์
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕ ๔.๕๖ 

รวม 60 55.55 
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 สรุปผลส่วนที่ 1 : การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้   
- ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

คะแนนที่ได้ คือ 19.33 คะแนน  
- การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๑๘.๗๗ คะแนน 
- ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๕๕.๕๕ คะแนน  

 คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๙๓.๖๕ คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.๒ ส่วนที่ 2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
        เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                    ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนา  ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 

 

87

88

89

90

91

92

93

94

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปรียบเทยีบผลคะแนน ส่วนที่ 1 การพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

89.78 90.00 

93.65 



 

         1) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร ินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และ 4) แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ดังนี้  

ตาราง 19 แสดงผลการพิจารณาโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็น รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand และ Trend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจดา้นสังคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑๐ ๘.๙๔ 

๒. การประเมินผล 
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ  

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
กำหนดไว้เท่าไหร่จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนินไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)  

๑๐ ๙.๒๒ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ/โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆที่
ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ 
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมา
ดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ ๘.๗๒ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำ ไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐ ๙.๓๓ 
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     ๒) การประเมินผลโครงการพัฒนา  

ตาราง 20 แสดงผลการพิจารณาการประเมินผลโครงการพฒันาเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑) ความชัดเจน 
ของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ ๔.๖๖ 

๒) กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องการกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕ ๔.๔๔ 

๓) เป้าหมาย   
มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 
ต้องชัดเจน,สามารถระบุจำนวนเทา่ไหร่,กลุ่มเป้าหมายคืออะไร, มี ผลผลิต
อย่างไร, กลุม่เป้าหมาย, พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย 
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไหร่ 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุม่ ใหบ้อกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๔.๖๖ 

๔) โครงการ 
มีความ
สอดคล้อง 
กับแผน
ยุทธศาสตร ์
 ๒๐ ป ี

โครงการมคีวามสอดคล้องกับ  
๑) ความมั่นคง  
๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

๕ ๔.๘๒ 

๕) เป้าหมาย  
มีความ
สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย  
๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
๓) ยึดวิสยัทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  
๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน  
๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เปน็เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
การพัฒนา 
     (๑) ยกระดับศักยภาพการแขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายได้สูง  
     (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ 
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ  
     (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
     (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง  
     (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     (๖) การบริหารราชการแผ่นดนิท่ีมีประสิทธิภาพ   

๕ ๔.๘๒ 
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(ต่อ) 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๖) โครงการ 
มีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น  
๑) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้โภคภัณฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม  
๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู ่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ 
มากขึ้น  
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ,ความคดิสร้างสรรค์, 
นวัตกรรม,วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว 
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร สาธารณสุข
เทคโนโลยีชีวภาพ วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕ ๔.๒๒ 

๗) โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน  

๕ ๕.๐๐ 

๘) โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะ 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๕ ๔.๖๖ 

๙) งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ  
ในการจัดทำโครงการ ได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(๔) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)  

๕ ๔.๖๖ 

๑๐) มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ  

การประมาณการราคา เพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

๕ ๔.๘๔ 

๑๑) มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนี้ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวดัได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งท่ีไดร้ับ (การคาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

๕ ๔.๔๔ 
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(ต่อ) 
ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑๒) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัตไิด้  
(4) เป็นเหตเุป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

๕ ๔.๔๔ 

รวม 60 55.66 
 

สรุปผลส่วนที่ 2 : การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกแต่ละประเด็น ดังนี้   
(1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๘.๙๔ คะแนน  
(2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนน

ที่ได ้คือ ๙.๒๒ คะแนน  
(3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

คะแนนที่ได้ คือ ๘.๗๒ คะแนน  
(4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๙.๓๓ คะแนน  
(5) การประเมินผลโครงการพัฒนา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๕๕.๖๖ คะแนน  

 คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ คือ ๙๑.๘๗ คะแนน  
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เปรียบเทยีบผลคะแนน ส่วนที่ 2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

91.87 

89.13 89.22 



        3.3 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลการดำเนินงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวม ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ โดยได้ทอดแบบสอบถามกับผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๑,๗๒๐ ชุด ตอบกลับคืนมา จำนวน 1,040 ชุด คิดเป็นร้อยละ 60.47 ซึ่งผล
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์  สรุปดังนี้  

   ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   ผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็น เพศชาย จำนวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และเพศหญิง 

จำนวน 613 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9   
   1) อายุ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 และ

ช่วงอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามลำดับ  2) การศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 20.4 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.7  3) อาชีพหลัก 
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 43.8 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 15.5        

   ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ 
    การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ปรากฏผล  สรุปดังนี้ 

ตาราง 21 แสดงร้อยละของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 44.8 ร้อยละ 52.6 ร้อยละ 2.6 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 46.3 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 2.9 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 43.4 ร้อยละ 54.6 ร้อยละ 2.0 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 41.3 ร้อยละ 56.1 ร้อยละ 2.6 

5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 38.8 ร้อยละ 57.3 ร้อยละ 3.8 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 41.1 ร้อยละ 55.9 ร้อยละ 3.1 

7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

ร้อยละ 40.4 ร้อยละ 57.5 ร้อยละ 2.1 

8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ 38.8 ร้อยละ 59.1 ร้อยละ 2.0 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 43.9 ร้อยละ 54.1 ร้อยละ 1.9 
 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ในภาพรวม อาทิ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับพึง
พอใจมาก ร้อยละ 44.8 ระดับพอใจ ร้อยละ 52.6 และระดับไม่พอใจ ร้อยละ 2.6  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 46.3 ระดับพอใจ ร้อยละ 50.9 
และระดับไม่พอใจ ร้อยละ 2.9 เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๓   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน และผู้เกี ่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ กำหนดคะแนนเต็มแต่ละข้อ 10 คะแนน 
ผลการให้คะแนนแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

เกณฑก์ารวัดผลความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ 

 

       คะแนน             ระดับความพึงพอใจ 
   9 – 10     พึงพอใจมากที่สุด 
   7 – 8     พึงพอใจมาก 
   5 – 6     พึงพอใจปานกลาง 
   3 – 4     พึงพอใจน้อย  
   1 – 2     พึงพอใจน้อยที่สุด 
   0 – 0.9     ไม่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ตาราง 22 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.26 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.26 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.24 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.23 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.14 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.40 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 

ภาพรวม 8.26 

 

  จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  ดังนี้ (1) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.40 (2) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.34 (3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.26 และ (4) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.26 ภาพรวมในยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.26 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 
ตาราง 23 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.31 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.43 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.31 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.24 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.17 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.39 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

8.40 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.36 

ภาพรวม 8.33 

  จากตาราง แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ ดังนี้ (1) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน  8.43  (2) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.40  และ (3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.39 ภาพรวมในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน การบริการ ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.33 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน 
ตาราง 24 คะแนนความพึงพอใจด้านการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชุมชน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.23 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.41 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.35 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.43 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.29 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.39 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

8.36 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 

ภาพรวม 8.36 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ดังนี้ (1) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.43  (2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.41 และ (3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.40 ภาพรวมในยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.36 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ตาราง 25 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.41 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.30 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.24 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.11 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.35 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.19 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

8.24 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 

ภาพรวม 8.28 
   

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ดังนี้ (1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.41  (2) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.4๐ และ (3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน ๘.35 ภาพรวมในยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน 8.28 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ตาราง 26 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.22 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.35 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.14 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.10 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.24 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.31 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

8.27 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 

ภาพรวม 8.24 
   

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ดังนี้ (1) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึง
พอใจมาก คะแนน ๘.35 (2) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึง
พอใจมาก คะแนน 8.32 และ (3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนน 8.31 ภาพรวมในยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนน 8.24 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 

ตาราง 27 แสดงคะแนนความพึงพอใจด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.35 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.34 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.17 

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมประชาชนทราบ 8.17 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม 8.12 

๖. การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.16 

๗. ผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

8.14 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 

ภาพรวม 8.20 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัย ดังนี้ (1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึงพอใจ
มาก คะแนน ๘.35 (2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ระดับความพึง
พอใจมาก คะแนน 8.34 และ (3) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ระดับความ
พึงพอใจมาก คะแนน ๘.18  ภาพรวมในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ระดับความ
พึงพอใจมาก คะแนน 8.20 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล 

และข้อคดิเห็น 



ส่วนที่ ๔  
สรุปผล และข้อคิดเห็น 

 
 
  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการเปลี่ยนแปลง และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ประจำปี พ.ศ. 2564) ถึงฉบับที่ 10  

ผลการดำเนินงานแยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ดังนี้   
๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 

11 โครงการ งบประมาณ 3,540,000 บาท นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 670,000 บาท ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 71,950 บาท และยกเลิก
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 570,000 บาท 

๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ตั้งโครงการไว้ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 156 โครงการ งบประมาณ 1,317,066,450 บาท นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 296,309,500 บาท ดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 291,394,826.44 บาท และยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 
3,700,000 บาท   

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งโครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 31,127,500 บาท นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 975,000 บาท ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่าย 
งบประมาณ จำนวน 320,890 บาท และยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 350,000 บาท    

๔) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 179 โครงการ งบประมาณ 209,769,400 บาท นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย 
จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 96,964,400 บาท ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 
83,581,791.53 บาท และยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 12,235,000 บาท  

๕) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 
55 โครงการ งบประมาณ 111,095,330 บาท นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จำนวน 
23 โครงการ งบประมาณ 15,051,700 บาท ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
13,785,637.16 บาท และยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท  

ในการดำเนินการครอบคลุมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ แตก่ารดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีสัดส่วนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและนำมาจัดตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๓3.33 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ คิดเป็นร้อยละ 33.97 ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม
ศักยภาพภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 36.36 ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คิด
เป็นร้อยละ 37.99 และด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๔1.82 ตามลำดับ  
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1. สรุปประเด็นจากการติดตามและประเมินผล 



 

ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย จะพบว่า การ
ดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมายุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ดำเนินการ 32 
โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.94 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำเนินการ 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 50 ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ดำเนินการ 
46 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.21 และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดำเนินการ 22 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.35 

ในภาพรวมโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ จากทั้งหมด จำนวน 419 โครงการ มีการนำโครงการ
มาตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.19  โดยโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมากนั้น เนื่องจากบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแรกมากเกินไปและไม่
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จึงส่งผลทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จากจำนวน
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 419 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นำ
โครงการมาตั้งเป็นข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพียง 160 โครงการ 
และมีการดำเนินการจริง จำนวน 110 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.25 ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ ทั้งนี้ 
โครงการที ่ไม่ได้ดำเนินการนั ้นซึ ่งส่วนใหญ่กลุ ่มเป้าหมายเกี ่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ประกอบกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้เกิดโรคระบาดติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019) ยังไม่คลี่คลายจึงทำให้ต้องระงับและยกเลิกโครงการไปก่อน  

 
 

 

 

 
  

 การวางแผนพัฒนาท้องถิ ่นมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นอย่างยิ ่ง เนื ่องจาก
แผนการพัฒนาฯ เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ตามพันธกิจและกลยุทธ์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่
พบจากการตรวจติดตามและประเมินผลปรากฏ ดังนี้   

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ บรรจุโครงการไว้ในแผนฯ มากเกินไป และไม่ได้เรียงลำดับ
ความสำคัญก่อนหลัง    

2. การดำเนินการโครงการล่าช้า เนื่องจากงบประมาณหรือรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการในไตรมาสแรก ทำให้มีโครงการสะสมจำนวนมากในห้วงไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ  

3. ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   
เนื่องจากประชาชนมีความใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มากกว่า   
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2. ปัญหาและอุปสรรค 



 
 
 
 

 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ

และบุคลากรที่รับผิดชอบควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน การจัดทำโครงการ กิจกรรม ควร
กำหนดผลผลิต ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรค จะต้องสะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง     

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ควรให้แต่ละส่วนราชการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้
สอดคล้องกับงบประมาณก่อนการเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  เพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เพราะการบรรจุโครงการที่มากจนเกินศักยภาพที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการได้ จะทำให้แผนพัฒนาฯ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน     

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ควรออกแบบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทาง 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม การนำแบบมาตรฐานไปใช้
งานจริงจำเป็นที่จะต้องมีการลงพ้ืนที่สำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ของสภาพงาน
ก่อสร้างนั้น เพ่ือยืดอายุการใช้งานและลดงบประมาณในการซ่อมแซม   
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3. ข้อคิดเห็นจากการตดิตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 1. ยทุธศาสตร์ด้านการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 



2. ยทุธศาสตร์ด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
2.1) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภทถนน  
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2.2) โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จัดงานระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  ประกอบพิธีบวงสรวง ณ ปราสาทศีขรภูมิ และการแสดง แสง สี เสียง 
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3. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคลองสวยน้ำใส 
ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ขุดลอกคู คลอง เพ่ือบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 
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4. ยทุธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.1) โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดให้มีตลาดนัดสุขภาพชุมชนในตลาดนัดสีเขียว ทุกวันพุธและวันเสาร์  
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสุรินทร์ (ผ้าไหมหมักโคลน)  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ศาลาทรงงานศูนย์ศิลปชีพจังหวัดสุรินทร์ 
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5. ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

โครงการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

ประชุมพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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61 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

****************** 
โครงการ                            . 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน   และเตมิข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง  
๑. เพศ    (๑) ชาย (๒) หญิง  
๒. อาย ุ  (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี   (๒) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี  (๓) อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ี
  (๔) อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี  (๕) อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  (๖) อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
๓. การศึกษา   (๑) ประถมศึกษา    (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   

(๓) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ/ช้ันสงู  (๔) ปริญญาตรี  
(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี  (๖) อื่นๆ (ระบุ)            .  

๔. อาชีพ  (๑) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  (๒) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน  
(๓) นักเรียน นักศึกษา   (๔) ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
(๕) เกษตรกร    (๖) รับจ้างท่ัวไป  
(๗) อื่นๆ (ระบุ)            . 

๕. ตำแหน่งในหมู่บ้าน   (๑) ประชาชนในหมู่บ้าน  (๒) อสม. 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่น  (๔) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
(๕) อื่นๆ (ระบุ)            . 

๖. ระยะเวลาในการใช้เส้นทาง/ถนน   (๑) มากกว่า ๓๐ นาที/วัน (๒) น้อยกว่า ๓๐ นาที/วัน  
๗. เหตุที่ใช้เส้นทาง/ถนน  (๑) อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน   (๒) ประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้าน  

(๓) ติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน  (๔) อื่นๆ (ระบุ)            . 
๘. ลักษณะการใช้เส้นทาง/ถนน  (๑) ขนส่งผลผลติทางการเกษตร  (๒) ขับขี่รถส่วนตัว  

(๓) ผู้ขับข่ีรถโดยสาร   (๔) ผู้โดยสาร  
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้ใช้เส้นทาง  
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน  (๓ : มาก / ๒ : ปานกลาง / ๑ : น้อย) 

ที่ ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑ ท่านคิดวา่สภาพถนนมีความราบเรียบ ไม่เปน็หลุมบ่อ ใช้การไดด้ีมีความ
ปลอดภัย มากน้อยเพียงใด 

   

๒ ท่านคิดวา่ภูมิทัศนบ์ริเวณข้างทางตลอดสายทาง สะอาด สบายตา ไม่มีตน้ไม้ 
หรือป้ายผิดกฎหมายบดบังทัศนะวิสัย มากน้อยเพียงใด  

   

๓ ท่านคิดวา่การติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร เช่น เส้นจราจร ปา้ยเตอืน ป้ายบังคับ 
หรือป้ายแนะนำ สามารถมองเห็นไดช้ัดเจนในการเดินทาง มากน้อยเพียงใด  

   

๔ ท่านคิดวา่สภาพถนนได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง มากน้อยเพียงใด    
๕ ท่านคิดวา่การก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนสง่

ได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา มากน้อยเพียงใด 
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ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอื่นๆ  

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 

.                               . 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ข้อมูลนี้จะใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จังหวัดสุรินทร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
คำชี้แจง :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
 
คำชี้แจง  :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (1)  ชาย                     (2)  หญิง 
2. อายุ         (1)  ต่ำกว่า 20 ปี        (2)  20 – 30 ปี   (3)  31 – 40 ปี  
             (4)  41 – 50 ปี           (5)  51 – 60 ปี            (6)  มากกว่า 60 ปี  
3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา        (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า       
                  (4) ปริญญาตรี           (5) สูงกว่าปริญญาตรี                (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ            (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ              (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      
                   (4) รับจ้าง                  (5) นักเรียน/นักศึกษา               (6) เกษตรกร 
                  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………. 

ส่วนที 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  

โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
          

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น  

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
........................................ ............................................................................................................... ........................... 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



 
 
 
 

คำชี้แจง :  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
โดยให้คะแนนเต็มข้อละ 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนข้อละเท่าใด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ  

 ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 

ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 

 ประเด็น 
คะแนน 

(ข้อละ 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 
   

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ประกอบด้วย 
 1. นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้แทนประชาคมจังหวัด    ประธานกรรมการ 
 2. นายสุวพงศ์  ใบพลูทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  กรรมการ 
 3. นายลิมปิชัย  อัครวงศ์ไชย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  กรรมการ 
 4. นายฉัตรเอก  หล้าล้ำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 5. นายทัศนัย  พิริยาสัยสันติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๖. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 7. สถิติจังหวัดสุรินทร์   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 8. นายชาตรี  พันธ์พงษ์   ผู้แทนประชาคมจังหวัด     กรรมการ 
 9. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     กรรมการ 
 10. ผู้อำนวยการกองช่าง        กรรมการ  
 11. นางสาวพัทธนันท์  อมรกาญจวัฒน์       กรรมการและเลขานุการ  
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยกรรมการที่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นลำดับที่ 2, 3 และ 11 ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกใหม่ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง ณ วันที่  4  ธันวาคม พ.ศ. 2561    

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) 

 

 


