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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ได้มีการติดตาม และประเมินผล
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  ถึง เดือนกันยายน  
2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
–พ.ศ.2564)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่    (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

1.1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ดอนดู่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบลดอนดู่ 
 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
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ต าบลดอนดู่ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ โดยการติดตามและ
ประเมินผลแผนด าเนินงาน ประจ าปี ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
1.2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึง
ได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลดอนดู่  
และประชาชนทั้ง  12 หมู่บ้าน  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ คัดเลือก 
จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
            
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
1.4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรื อ โ ดยการสร้ า ง เ ครื่ อ งกา รติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า

นายก อบต. 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายก อบต.  สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ต าบล ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง               
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ        
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
                 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกนั  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่ วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต าบล
ดอนดู่   ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของต าบลดอนดู่  มีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
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observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู ่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนดู่ 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอ  หนองสองห้อง   และแผนชุมชนต าบลดอนดู่  
 
     2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน  และพัฒนาเศรษฐกิจฯลฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางน้ า 
    2.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3.  ส่งเสริมการศึกษา 
    4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    5.  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  การรักษาความปลอดภัย   
         3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    1. การคมนาคมสะดวก   
    2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
    3.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนว ธรรมาภิบาล 
    4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
    5.  การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
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    6.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   
    7.  ประชาชนมีสุขภาพดี 
    8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
    9.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    10.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
                   
  4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  ประกอบด้วย  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมรายได้ 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค) 
3. ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร อินทรีย์ชีวภาพ 
4. สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิม

รายได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
2.  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญของชาติ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ และจัดให้มีสถานที่ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการสังคม ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3.  ส่งเสริมสนับสนุน การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา  

1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตะภัย) 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 
3.  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.  การบริหารจัดการการจัดเก็บและการพัฒนารายได้ 
4.  การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 

 5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

   วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ คือ 
" การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ร่วมใจประสานชุมชน  สนใจใฝ่พัฒนาสิ่งแวดล้อม " 
การคมนาคมสะดวกหมายถึง  ถนนสายหลัก  ถนนสายภายในหมู่บ้าน  ชุมชน  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  และ
ถนนล าเลียงการเกษตร  มีความสะดวก  รวดเร็ว  เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง  และการขนส่ง เศรษฐกิจดีหมายถึง  
ประชาชนมีความอยู่ดี  กินดี  มีสุขภาพแข็งแรง หนี้สินลดลง  ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น  มีความรู้ทันสมัยหมายถึง  เด็ก  
เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้พัฒนา
ขีดความสามารถให้ทันกับสถานการ  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  ร่วมใจประสานชุมชนหมายถึง  ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการเพ่ือประสานแผนในการพัฒนา  ตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการ
ท างานของท้องถิ่น สนใจใฝ่พัฒนาสิ่งแวดล้อมหมายถึง  จัดให้สภาพบรรยากาศ   สิ่งแวดล้อมในต าบลให้น่าอยู่  
สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม   
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2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565     
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 83 5,460,300.00 100 13,041,495.00 74 35,497,193.00 42 57,300,000.00 31 4,100,000.00 

การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม 64 6,427,089.00 64 7,578,009.00 58 5,232,624.00 56 2,154,720.00 56 2,154,720.00 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000,000.00 0 0.00 

การเสริมสร้างความมัน่คง และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 9 610,000.00 9 640,000.00 10 910,000.00 9 610,000.00 9 610,000.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 13 9,717,200.00 13 9,717,200.00 11 9,702,200.00 11 9,802,200.00 11 9,802,200.00 

รวม 169 22,214,589.00 186 30,976,704.00 153 51,342,017.00 119 79,866,920.00 107 16,666,920.00 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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2.3  รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
  

       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 5,086,700 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 12 2,568,900.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 22 2,457,800.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - - 

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 15,000.00 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 5 45,000.00 

รวม 44 5,086,700.00 
 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

 2.4 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 มดีังนี ้
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองแวงยาว หมู่ท่ี 1 
ไปบ้านป่าหวาย 

79,300.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิมหน้าบา้นพ่อบุญหลาไปบ้าน
ป่าหวาย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการและป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน
อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ 
อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

2. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ไปบ้าน
วังม่วง 

346,500.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจาก คสล.เดิมไปบ้าน
วังม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 
120 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม.พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการและ
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ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ 
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ ก าหนด)  

3. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 ไปบ้าน
หนองไผ่น้อย 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิมจากบา้นโนนท่อนไปบ้าน
หนองไผ่น้อย ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม.พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จ านวนอย่างละ 1 ป้ายไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

4. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนอง
ไผ่น้อย หมู่ที่ 4 

339,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

ช่วงที่ 1 สายรอบหนองคลอง
เริ่มท าการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมต
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 560 ตร.
ม. ช่วงที่ 2 ซอยหน้าวัด (เพชร) 
ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 64 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 70.40 ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ 
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

5. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 5 

345,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากหน้าบ้านนายยศ
ถึงหน้าบ้านนางนอม ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 155 เมตรหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
620 ตร.ม.พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวนอย่างละ 1 ป้าย 
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่ 
ก าหนด) 

6. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายซอย
ยายเมยีง(641) บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 

102,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากหน้าบ้านยายเมียง
เชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนน
สะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 480 
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ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวนอย่างละ 1 ป้าย 
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่ 
ก าหนด) 

7. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุ้ม
กองดินเช่ือมทางหลวง 
2030 บ้านหัวหนอง
แวง หมู่ที่ 7 

337,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากทางหลวงชนบท 
ขก.3020 ถึงบ้านนายลุน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน
อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ 
อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

8. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัว
ลอง หมู่ที่ 8 

334,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากศาลพระภูมไิป
บ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวนอย่างละ 1 ป้าย 
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่ 
ก าหนด) 

9. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกุดหว้า 
หมู่ที่ 9 

348,900.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากซอยหน้าวัดสีชมพู
วนาราม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø 0.40 จ านวน 2 จุด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน
อย่างล 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ 
อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

10. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายไปนา
พ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว 
หมู่ที่ 10 

334,800.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพือ่ให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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จ านวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ 
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

11. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้น
ป่าหวาย หมู่ 11 ไป
บ้านหนองแวงยาว 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจาก คสล.เดิม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ 
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ ก าหนด) 

12. 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหน้า
บ้านผู้ใหญ่ธงชัย ไป
รอบบ้าน บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 

0.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง 
ผลผลติทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น 

เริ่มท าการจากหน้าบ้านนายหนู
กันณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวนอย่างละ 1 ป้าย 
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่ 
ก าหนด) 

13. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

288,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมท า
กิจกรรมและแสดง
ความสามารถ 

นักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วม
กิจกรรม 

14. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดักิจกรรม
แม่ลูกผูกพันธ์วันแม่
แห่งชาติ 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อปลูกฝังเด็กในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม
ส านักในพระคณุพ่อแม่
ความกตัญญูต่อผูม้ี
พระคุณ 

เด็กเล็กไดร้่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

15. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดัซื้อชุดยา
สามัญประจ าบ้าน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยา
สามัญประจ าบ้าน
ส าหรับ ศพด. 

ซื้อยาสามญัประจ าบ้านส าหรับ 
ศพด. 
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การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

16. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เด็กเล็กและผู้ปกครอง
ร่วมกิจกรรม 

เด็กเล็กและผู้ปกครองร่วม
กิจกรรม 

17. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันแก่เด็กเล็ก 

600,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. 

132 คน 245 วัน 

18. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุนค่าอาหาร
เสรมินม 8 โรงเรียน 

600,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสิรมนม ให้
เด็กนักเรยีน ระดับ อ.1-
ป.6 

โรงเรียนจ านวน 8 แห่ง 

19. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าอาหารเสรมินม 
ศพด. 3 ศูนย์ 

205,700.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมินม ให้เด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 

124 คน 

20. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น ตาม
โครงการสนับสนุน 
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น ตาม
โครงการสนับสนุน 
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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21. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากข้าว 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านกังานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

22. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองสมาน 
ฉันท์ของคนในชาติ 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

23. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

60,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสอบถามข้อมูลและ
ความต้องการของ
ประชาชนในต าบลมา
บรรจไุว้ในแผนพัฒนา
สามปีและข้อบัญญัติ 
เพื่อขับเคลื่อนข้อมูล
และความต้องการของ
ประชาชนจากแผน
ชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา
สามปีเพื่อออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนท่ี 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

24. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการประกอบ
สูตรอาหารสัตว์เคีย้ว
เอื้อง 

205,700.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

25. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์

14,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

26. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตรส าหรับ 
เยาวชนในต าบล
ดอนดู ่

21,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

27. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ (อพ.สธ.) 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนให้มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู ่
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28. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) เพื่อ
โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2561 

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแปลงนโยบายด้าน
การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิไปสู่ 
การปฏิบัติในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น และ
ประชาชนท่ัวไป 

29. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุน
คณะกรรมการสตรี 
ต าบลดอนดู ่

20,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากล 8 
มีนาคม ของทุกป ี

สนับสนุนบทบาทกลุ่มสตรื 
ภายในต าบลดอนดู ่

30. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการปลูกต้นไม้มี
ค่าและป่าเฉลมิพระ
เกียรตฯิร่วมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านกั
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปลูก
ต้นไมม้ีค่าและป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ 

ประชาชนต าบลดอนดู ่

31. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์รด
น้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้พบปะ
และร่วมกิจกรรมพร้อม
ทั้งให้ลูกหลานได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญ ู

ผู้สูงอายไุด้พบปะและร่วม
กิจกรรมพร้อมทั้งให้ลูกหลานได้
แสดงออกถึงความกตัญญ ู

32. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดังาน
ประเพณีทอดเทียน
โฮม 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีทีด่ีงาม
ต่อไป 

สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

33. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีทีด่ีงาม
ต่อไป 

สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
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และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

34. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

288,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อจ่ายค่าสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องพัฒนาการ
เด็ก 

ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ 

35. 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจดักิจกรรม
วัน อปพร. 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
สมาชิก อปพร.ให้
สามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาร
ธารณภัยได้อย่างเตม็
ความสามารถ 

สมาชิก อปพร. และจนท.ประจ า
ศูนย์ฯ 

36. 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ตั้งจุด
ตรวจ) 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 

37. 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนความรู้
ให้กับ อปพร. ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

38. 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรหนองสอง
ห้อง ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยให้ชุมชน 

5,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
หนองสองห้อง ตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพลังป้องกัน
ภัยให้ชุมชน 

ปีละ 1 ครั้ง 

39. 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนดู ่

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการตาม
โครงการฯ 

จ านวน 12 หมู่บ้าน 
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40. 

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

โครงการจดัท าสปอต
ประชาสมัพันธ์การ
เก็บภาษ ี

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบเกี่ยวกับการช าระ
ภาษี 

ประชาชนไดร้ับทราบเกีย่วกับ
การช าระภาษีประจ าป ี

41. 

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดง
เค็ง ตามโครงการ
จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์
และบุคลากร
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการจดัหาวัสดุ 
ครุภณัฑ์และบุคลากร
สนบัสนุนศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท. 

ปีละ 1 ครั้ง 

42. 

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จ านวน 964 คน 

43. 

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ให้ผู้พิการ 

ผู้พิการ จ านวน 167 คน 

44. 

การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ และผูต้ิดเชื้อ 
H.I.V. 

0.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
ติดเชื้อ H.I.V. 

จ านวน 20 คน 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
2.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ดอนดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 19 
โครงการ จ านวนเงิน 4,826,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,789,310 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 8 2,404,490.00 5 1,653,000.00 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 10 2,111,310.00 10 2,111,310.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

    

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม 19 4,540,800.00 16 3,789,310.00 
   

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

 

 

 

 

 

 

 
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดอนดู่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี 2 ไปวังม่วง 

346,500.00 345,000.00 345,000.00 1,500.00 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองไผ่น้อย หมู่ท่ี 4 

339,000.00 333,000.00 333,000.00 6,000.00 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่
ท่ี 5 

345,800.00 327,000.00 0.00 18,800.00 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
สายซอยยายเมียง 
บ้านโนนสะอาด หมู่
ท่ี 6 

102,800.00 99,000.00 0.00 3,800.00 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มกองดิน
เชื่อมทางหลวง 
2030 บ้านหัวหนอง
แวง หมู่ท่ี 7 

337,000.00 335,000.00 335,000.00 2,000.00 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต

334,800.00 325,490.00 0.00 9,310.00 
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เสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวลอง หมู่ท่ี 8 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกุดหว้า 
หมู่ท่ี 9 

348,900.00 324,000.00 324,000.00 24,900.00 

8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไปนาพ่อ
บด บ้านห้วยตะกั่ว 
หมู่ท่ี 10 

334,800.00 316,000.00 316,000.00 18,800.00 

9. 
การพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

288,000.00 224,000.00 224,000.00 64,000.00 

10. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 

600,200.00 592,900.00 592,900.00 7,300.00 

11. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 

600,200.00 592,900.00 592,900.00 7,300.00 

12. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จ านวน 
3 ศูนย์ 

205,700.00 205,700.00 205,700.00 0.00 

13. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว 

30,000.00 16,440.00 16,440.00 13,560.00 

14. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

60,000.00 16,175.00 16,175.00 43,825.00 

15. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จ านวน 
3 ศูนย์ 

205,700.00 205,700.00 205,700.00 0.00 

16. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 

14,000.00 13,495.00 13,495.00 505.00 

17. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

18. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

288,000.00 224,000.00 224,000.00 64,000.00 

19. 
การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดง
เค็ง ตามโครงการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
และบุคลากร 
สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการและศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
หนองสองห้อง 
จงัหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่...    เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอนดู่ 

20 18.45 92.25 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.27 86.35 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 53.27 88.78 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่       10 9.64 96.4 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.18 91.8 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.27 92.7 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.64 92.8 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.18 83.6 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.09 81.8 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 3.91 78.2 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.09 81.8 

รวมคะแนน  100 89 89 
 
  1) พบว่าประเด็นด้านข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ คะแนนสูงสุด  
18.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของคะแนนในด้านข้อมูลสภาพทั่วไป ฯ ที่เป็นเช่นนั้นเหตุผลเนื่องจากมีข้อมูล
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียงความจริง 
  2) พบว่าประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุดคะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของคะแนนใน
ประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์  ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีโครงการพัฒนาจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพพ้ืนที่การ
ด าเนินงานจริง ท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 

20 18.45 92.25 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 2.73 91 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.91 95.5 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูล เกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชา ติ  เช่น  น้ า  ป่ า ไม้  ภู เขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 2 1.45 72.5 
 1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม

ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

3 2.36 78.67 

 รวม 20 18.45 92.25 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานมีความครอบคุลมครบถ้วนขอเสนอแนะอาจเพ่ิมเติม
ในส่วนของการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้
งานได้เพ่ิมมากข้ึน 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.27 86.35 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.91 98.2 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2.27 75.67 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.73 91 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.36 78.67 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.27 75.67 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.73 91 

 รวม 20 17.27 86.35 
 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เห็นว่าองค์กร
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จ าเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่
สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการท างานเป็นองค์กร ถึงจะเติบโตและอยู่รอดไปได้ ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ๆ เป็นต้น ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงจ าเป็นต้องมคีวามพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย เพื่อที่จะ
เกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  
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 1.4 ยุทธศาสตร ์
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 60 53.27 88.78 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.64 96.4 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.18 91.8 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9.27 92.7 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.64 92.8 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.18 83.6 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4.09 81.8 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3.91 78.2 

 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.27 85.4 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

5 4.09 81.8 

 รวม 60 53.27 88.78 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์  เห็นว่า โครงการพัฒนายังมีความหลากหลาย เนื่องจาก
มีโครงการพัฒนาจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพพ้ืนที่การด าเนินงานจริง ท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือโครงการใดที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณมากเกินศักยภาพขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบล ให้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่... เป็นดังน้ี 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.82 88.2 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน    เชิงปริมาณ  10 8.91 89.1 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน    เชิงคุณภาพ  10 8.45 84.5 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.82 88.2 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 42.45 87.42 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.91 98.2 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.73 94.6 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.09 81.8 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.27 85.4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.09 81.8 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.55 91 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.45 89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.82 89 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3.55 76.4 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.45 71 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.55 89 
รวมคะแนน  100 87.45 91 

 
  1) พบว่าประเด็น การประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ  89.1 ของคะแนนการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  2) พบว่าประเด็นการประเมินราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ .ได้คะแนนต่ าสุด                
คิดเป็นร้อยละ 71    ของคะแนนในประเด็นการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนนในความ
ชัดเจนของชื่อโครงการ     ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่    และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี   ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/mand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.82 88.2 

รวม    

 
 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 
 
5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 

(Quantitative) 

5 4 40.00 

รวม 10 9 90.00 

   
 
 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 
 
5 

9 
 

5 

90 
 

50 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 5 4 40 
รวม 10 9 90 

   
 
 

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Deman 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4 40.00 

รวม 10 8 80 

   
  2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60 52.45 87.42 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.91 98.2 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.73 94.6 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.09 81.8 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.27 85.4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.09 81.8 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.55 91 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.45 89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 3.82 76.4 
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งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 3.55 71 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.45 89 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5 4.55 91 

 รวม 65   
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          

3.3 แผนงานที่ด าเนินการ 
      ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 ขอองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565)) 
(ห้วงปี 2563 ) 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย  

พ.ศ. 2563 
โครงการที่ได้ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ ตาม
แผน 

ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
อุตสาหกรรม 

74 35,497,193 12 2,568,900 
 
5 

 
1,653,000.00 

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและ
ลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 

58 5,232,624 22 2,457,800 
 

10 
 
2,111,310.00 

3.3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

0 0 0 0 0 0 

4.4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10 910,000 5 15,000 0 0 

5.5.ยุทธศาตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

11 9,702,200 5 45,000 
1 25,000.00 

 153 51,342,017 44 5,086,700 16 3,789,310.00 
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4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 แผนการด าเนินงาน 
   สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2563 ห้วงเดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ไปวัง
ม่วง 

346,500.00 345,000.00 345,000.00 1,500.00 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
หนองไผ่น้อย หมู่ที่ 
4 

339,000.00 333,000.00 333,000.00 6,000.00 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนดู่ 
หมู่ที่ 5 

345,800.00 327,000.00 0.00 18,800.00 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม 
สายซอยยายเมยีง 
บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 

102,800.00 99,000.00 0.00 3,800.00 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มกอง
ดินเช่ือมทางหลวง 
2030 บ้านหัว
หนองแวง หมู่ที่ 7 

337,000.00 335,000.00 335,000.00 2,000.00 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
หนองบัวลอง หมู่ที่ 
8 

334,800.00 325,490.00 0.00 9,310.00 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกุดหว้า 
หมู่ที่ 9 

348,900.00 324,000.00 324,000.00 24,900.00 
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8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไปนาพ่อ
บด บ้านห้วยตะกั่ว 
หมู่ที่ 10 

334,800.00 316,000.00 316,000.00 18,800.00 

9. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

288,000.00 224,000.00 224,000.00 64,000.00 

10. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 

600,200.00 592,900.00 592,900.00 7,300.00 

11. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย์ 

600,200.00 592,900.00 592,900.00 7,300.00 

12. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จ านวน 
3 ศูนย์ 

205,700.00 205,700.00 205,700.00 0.00 

13. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากข้าว 

30,000.00 16,440.00 16,440.00 13,560.00 

14. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

โครงการจดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

60,000.00 16,175.00 16,175.00 43,825.00 

15. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จ านวน 
3 ศูนย์ 

205,700.00 205,700.00 205,700.00 0.00 

16. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวสัดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์

14,000.00 13,495.00 13,495.00 505.00 

17. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตาม
โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติดจังหวัด

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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ขอนแก่น ประจ าปี 
พ.ศ.2563 

18. 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

288,000.00 224,000.00 224,000.00 64,000.00 

19. 
การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดงเค็ง ตาม
โครงการจดัหาวัสดุ
ครุภณัฑ์และ
บุคลากร สนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการและ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
หนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 จากการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 มีจ านวน 153 โครงการ 
 2. โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 มีจ านวน 44  โครงการ คิด 
เป็นร้อยละ 28.75 
 3. โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2563 ช่วงไตรมาสที่ 1-4 มจี านวน 16 โครงการ คิด 
เป็นร้อยละ 36.36 โดยแยกตามยุทธศาสตร์จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวน 8  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
มีจ านวน 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจ านวน 0  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีจ านวน 0 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  มีจ านวน 1 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  
  และมีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 28  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสารองสะสม ประจ าปี 2563 
ในช่วงไตรมาสที่ 1-4 ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ด าเนินการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนส ารอง 
สะสม โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 24 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 34,360,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.58 ของงบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563 
(48,000,000) 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
    การประเมินความพึงพอใจ 
            การประเมินความพึงพอใจ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินการ 
(โครงการ/ กิจกรรม ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องเมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในสการาจัดท าแผนพัฒนาด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนด าเนินงานแล้ว  
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา อบต.   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาอบต.   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของอบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
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๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล   

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ทีส่อดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด   

๒.๑1 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
ผลการด าเนินการของคณะกรรมการ  :  ด าเนินการครบทุกข้อ 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด   5  ด้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
 
      วิธีการประเมิน   
  1. ก าหนดรูปแบบในการประเมิน 
   - ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการ 
ด าเนิน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ทั้ง 12 หมู่บ้านๆ ละ 10 คนๆ ละ 
1 ชุด รวมเป็น 120 คน 
  2. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
   - หลังสิ้นปีงบประมาณ ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
  3. ด าเนินการประเมิน 
   - ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร 
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หมู่บ้าน จ านวนประชากรเป้าหมายท่ีท าแบบประเมิน 

1.  บ้านหนองแวงยาว 10 คน 

2. บ้านหนองแสง 10 คน 

3. บ้านโนนท่อน 10 คน 

4. บ้านหนองไผ่น้อย 10 คน 

5. บ้านดอนดู่ 10 คน 

6.  บ้านโนนสะอาด 10 คน 

7. บ้านหัวหนองแวง 10 คน 

8. บ้านหนองบัวลอง 10 คน 

9.  บ้านกุดหว้า 10 คน 

10.  บ้านห้วยตะก่ัว 10 คน 

11. บ้านป่าหวาย 10 คน 

12. บ้านดอนดู่เหนือ 10 คน 

รวมประชากรเป้าหมาย 120 คน 

 
  4. เก็บรวบคมแบบ 
   - เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 50 ชุด 
   - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 
  5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
   - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
   - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ 
 อปท. ในเขตจังหวัด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม ) ขององค์การบิหารส่วนต าบล
ดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาตร์   และประเด็นการพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้ 

  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงาสนตามยุทธศาสตร์ 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน          ธันวาคม  2563 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 และจ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 
     

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏใน แผนปี 63 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 74 5 

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

58 
10 

3.3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

0 
0 

4.4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10 
0 

5.5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาม        
หลักธรรมาภิบาล 

11 
1 

รวม 153 16 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถามที่แจกกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 120 ชุด ได้รับคืน จ านวน 70 ชุด 
พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55  เพศชาย  45  ส่วนใหญ่มีอายุ 31  - 40 ปี ร้อยละ 50  ระดับการศึกษา        
ส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา    ร้อยละ 30   ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70   
 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.87 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 

รวม 8.07 

 
 1.1 ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึงพอใจสูงสุด  
จ านวน 8.24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.4 
 1.2 ประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ได้รับคะแนนพึงพอใจต าสุด จนวน 7.87 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 78.7 
 1.3 สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในภาพรวมได้ คะแนน 8.07 คะแนน 
 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7 
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2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.22 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.96 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.00 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.74 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

รวม 8.04 
 

 จากผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น  
8.04 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผูเ้กี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.22  
คะแนน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.74 คะแนน คือประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.24 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.04 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.04 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.88 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.94 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.92 

รวม 8.06 
 
จากผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.06  
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.24 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.88 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.06 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.88 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.96 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 

รวม 8.08 
จากผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.08 
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมี 
ความพึงพอใจมากสุด คิดเปน็8.38 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่ าสุด คิดเป็น7.88 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.14 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.20 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.18 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.16 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
รวม 8.12 

 
จากผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.12 
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมี 
ความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.32 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.94 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.14 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.94 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.02 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.92 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
รวม 8.00 

 
  จากผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม 
คิดเป็น 8.00 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจมากสุดคิดเป็น 8.14 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง พอใจต่ าสุดคิดเป็น 7.72 คะแนน 
 
2.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 สรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 

  สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (ตามแผนด าเนินงานปี พ.ศ.2563) 
เชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา รวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวน 8  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
มีจ านวน 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
จ านวน 0  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีจ านวน 0 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  มีจ านวน 1 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
  

  สรุป องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้ความส าคัญกับโครงการในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม  เป็นอันดับที่ 2 และยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตาม       
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หลักธรรมาภิบาล  อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   ส่วนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ไม่ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 
 สรุปผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
  สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (ตามแผนด าเนินงานปี พ.ศ.2563) 
เชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา รวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค) 
3. ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร อินทรีย์ชีวภาพ 
4. สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมรายได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
2.  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญของชาติ 
4.  ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ และจัดให้มีสถานที่ท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการสังคม ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3.  ส่งเสริมสนับสนุน การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  
1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตะภัย) 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 
3.  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.  การบริหารจัดการการจัดเก็บและการพัฒนารายได้ 
4.  การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด 

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



 53 

 
 
 

  


