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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
กาหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล ได้มีการติดตาม และประเมินผล
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 (การดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน
2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
–พ.ศ.2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนดู่ (e-plan) และแผนการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
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ส่วนที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2563
1. สรุปรายงานบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์

2561
จานวน

2562

งบประมาณ

จานวน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

83

5,460,300.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม

64

6,427,089.00

64

การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

0

0.00

การเสริ มสร้างความมัน่ คง และความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน

9
13

การบริ หารราชการให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

2563

งบประมาณ

100 13,041,495.00

จานวน

2564

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

2565
จานวน

งบประมาณ

74 35,497,193.00

42 57,300,000.00

31

4,100,000.00

7,578,009.00

58

5,232,624.00

56

2,154,720.00

56

2,154,720.00

0

0.00

0

0.00

1 10,000,000.00

0

0.00

610,000.00

9

640,000.00

10

910,000.00

9

610,000.00

9

610,000.00

9,717,200.00

13

9,717,200.00

11

9,702,200.00

11

9,802,200.00

11

9,802,200.00

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. รายงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 และแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 44 โครงการ
งบประมาณ 5,086,700 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

12

2,568,900.00

22

2,457,800.00

-

-

5

15,000.00

5

45,000.00

44

5,086,700.00

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

3. รายละเอียดโครงการในแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โยธา, กองช่าง,
เศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก สายบ้าน
กองช่างสุขาภิบาล
1.
79,300.00
การเกษตร
หนองแวงยาว หมู่ที่ 1
, กองประปา,
อุตสาหกรรม ไปบ้านป่าหวาย
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
2.
การเกษตร
อุตสาหกรรม

วัตถุ
ประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ส่วนโยธา, กอง
สัญจรและขนส่ง
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
โยธา, กองช่าง,
346,500.00
ผลผลิตทางการเกษตร
แสง หมู่ที่ 2 ไปบ้าน
กองช่างสุขาภิบาล
ได้อย่าง สะดวกสบาย
วังม่วง
, กองประปา,
ขึ้น
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ผลผลิต
เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิมหน้าบ้านพ่อบุญหลาไปบ้าน
ป่าหวาย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ
อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจาก คสล.เดิมไปบ้าน
วังม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว
120 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ

สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
, กองประปา,
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน
โยธา, กองช่าง,
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เศรษฐกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
4.
เสริมเหล็ก บ้านหนอง 339,000.00
การเกษตร
, กองประปา,
ไผ่น้อย หมู่ที่ 4
อุตสาหกรรม
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โยธา, กองช่าง,
เศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก สาย
กองช่างสุขาภิบาล
5.
345,800.00
การเกษตร
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
, กองประปา,
อุตสาหกรรม ดอนดู่ หมู่ที่ 5
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3.
การเกษตร
อุตสาหกรรม

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
6.
การเกษตร
อุตสาหกรรม

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 ไปบ้าน
หนองไผ่น้อย

เพื่อให้ประชาชนได้
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ส่วนโยธา, กอง
สัญจรและขนส่ง
เสริมเหล็ก สายซอย
โยธา, กองช่าง,
102,800.00
ผลผลิตทางการเกษตร
ยายเมียง(641) บ้าน
กองช่างสุขาภิบาล
ได้อย่าง สะดวกสบาย
โนนสะอาด หมู่ที่ 6
, กองประปา,
ขึ้น

7

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิมจากบ้านโนนท่อนไปบ้าน
หนองไผ่น้อย ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จานวนอย่างละ 1 ป้ายไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด)
ช่วงที่ 1 สายรอบหนองคลอง
เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมต
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.
ม. ช่วงที่ 2 ซอยหน้าวัด (เพชร)
ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 64
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.40 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจากหน้าบ้านนายยศ
ถึงหน้าบ้านนางนอม ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 155 เมตรหนาเฉลี่ย
0.15 เมตรหรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
620 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่
กาหนด)
เริ่มทาการจากหน้าบ้านยายเมียง
เชื่อมถนนสายหลังวัดบ้านโนน
สะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480

สานักช่าง, สานัก
การช่าง

ส่วนโยธา, กอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
การพัฒนาด้าน
โยธา, กองช่าง,
เสริมเหล็ก สายคุ้ม
เศรษฐกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
7.
กองดินเชื่อมทางหลวง 337,000.00
การเกษตร
, กองประปา,
2030 บ้านหัวหนอง
อุตสาหกรรม
สานักช่าง, สานัก
แวง หมู่ที่ 7
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โยธา, กองช่าง,
เศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก ภายใน
กองช่างสุขาภิบาล
8.
334,800.00
การเกษตร
หมู่บ้าน บ้านหนองบัว
, กองประปา,
อุตสาหกรรม ลอง หมู่ที่ 8
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โยธา, กองช่าง,
เศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก ภายใน
กองช่างสุขาภิบาล
9.
348,900.00
การเกษตร
หมู่บ้าน บ้านกุดหว้า
, กองประปา,
อุตสาหกรรม หมู่ที่ 9
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ส่วนโยธา, กอง
การพัฒนาด้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
โยธา, กองช่าง,
เศรษฐกิจ
เสริมเหล็ก สายไปนา
กองช่างสุขาภิบาล
10.
334,800.00
การเกษตร
พ่อบด บ้านห้วยตะกั่ว
, กองประปา,
อุตสาหกรรม หมู่ที่ 10
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพือ่ ให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น
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ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่
กาหนด)
เริ่มทาการจากทางหลวงชนบท
ขก.3020 ถึงบ้านนายลุน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
อย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ
อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจากศาลพระภูมไิ ป
บ้านพ่อไหว ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่
กาหนด)
เริ่มทาการจากซอยหน้าวัดสีชมพู
วนาราม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม.พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.40 จานวน 2 จุด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
อย่างล 1 ป้าย ไหล่ทางดินข้าง
ทางกลบดินตามสภาพ (ตามแบบ
อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจากจุดสิ้นสุด คสล.
เดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.
ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
ป่าหวาย หมู่ 11 ไป
บ้านหนองแวงยาว

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
, กองประปา,
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
การพัฒนาด้าน
เสริมเหล็ก สายหน้า
เศรษฐกิจ
12.
บ้านผู้ใหญ่ธงชัย ไป
การเกษตร
รอบบ้าน บ้านดอนดู่
อุตสาหกรรม
เหนือ หมู่ที่ 12

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล
0.00
, กองประปา,
สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่าง สะดวกสบาย
ขึ้น

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
11.
การเกษตร
อุตสาหกรรม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
13. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
14. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
15. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
โครงการกิจกรรมวัน
การศึกษาและ
288,000.00
เด็กแห่งชาติ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
โครงการจัดกิจกรรม
การศึกษาและ
แม่ลูกผูกพันธ์วันแม่ 20,000.00
วัฒนธรรม, กอง
แห่งชาติ
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
โครงการจัดซื้อชุดยา
20,000.00 กองส่งเสริม
สามัญประจาบ้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
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เพื่อให้เด็กได้ร่วมทา
กิจกรรมและแสดง
ความสามารถ

จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจาก คสล.เดิม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวนอย่างละ 1 ป้าย ไหล่ทาง
ดินข้างทางกลบดินตามสภาพ
(ตามแบบ อบต.ดอนดู่ กาหนด)
เริ่มทาการจากหน้าบ้านนายหนู
กันณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480
ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวนอย่างละ 1 ป้าย
ไหล่ทางดินข้างทางกลบดินตาม
สภาพ (ตามแบบ อบต.ดอนดู่
กาหนด)

นักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วม
กิจกรรม

เพื่อปลูกฝังเด็กในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมวันแม่
สานักในพระคุณพ่อแม่
แห่งชาติ
ความกตัญญูต่อผูม้ ี
พระคุณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยา
สามัญประจาบ้าน
สาหรับ ศพด.

ซื้อยาสามัญประจาบ้านสาหรับ
ศพด.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
16. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน

20,000.00

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อุดหนุนค่าอาหาร
17. ประชาชน และ
กลางวันแก่เด็กเล็ก
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

600,200.00

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อุดหนุนค่าอาหาร
18. ประชาชน และ
เสริมนม 8 โรงเรียน
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ค่าอาหารเสริมนม
19. ประชาชน และ
ศพด. 3 ศูนย์
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
20. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ตาม
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

600,200.00

205,700.00

การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

สานักปลัด อบจ.,
สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
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เด็กเล็กและผู้ปกครอง เด็กเล็กและผู้ปกครองร่วม
ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
132 คน 245 วัน
กลางวัน ศพด.

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสิรมนม ให้
โรงเรียนจานวน 8 แห่ง
เด็กนักเรียน ระดับ อ.1ป.6

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริมนม ให้เด็กเล็ก
124 คน
จานวน 3 ศูนย์

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ตาม
โครงการสนับสนุน
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
21. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
22. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
23. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
24. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
25. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
26. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
27. ประชาชน และ
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

สานักปลัด อบจ.,
สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ.,
สานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีอาชีพ
ส่งเสริมการแปรรูป
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
โครงการส่งเสริมและ
ประชาชนให้มีอาชีพ
สนับสนุนการสร้าง
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
ความปรองดองสมาน
ความเข้มแข็งให้กับ
ฉันท์ของคนในชาติ
ชุมชน
เพื่อสอบถามข้อมูลและ
ความต้องการของ
ประชาชนในตาบลมา
สานักปลัด อบจ., บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
โครงการจัดเวที
สานัก
สามปีและข้อบัญญัติ
ประชาคมระดับ
60,000.00 ปลัดเทศบาล,
เพื่อขับเคลื่อนข้อมูล
หมู่บ้านและระดับ
สานักงานปลัด และความต้องการของ
ตาบล
อบต.
ประชาชนจากแผน
ชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา
สามปีเพื่อออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
โครงการฝึกอบรม
สานัก
ประชาชนให้มีอาชีพ
ส่งเสริมการประกอบ
205,700.00 ปลัดเทศบาล,
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
สูตรอาหารสัตว์เคีย้ ว
สานักงานปลัด ความเข้มแข็งให้กับ
เอื้อง
อบต.
ชุมชน
โครงการฝึกอบรม
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ส่งเสริมการใช้
สานัก
ประชาชนให้มีอาชีพ
ประโยชน์จากวัสดุ
14,000.00 ปลัดเทศบาล,
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
เหลือใช้ทาง
สานักงานปลัด ความเข้มแข็งให้กับ
การเกษตรเพื่อผลิต
อบต.
ชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์
โครงการฝึกอบรม
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ส่งเสริมพัฒนาการ
สานัก
ประชาชนให้มีอาชีพ
เกษตรสาหรับ
21,000.00 ปลัดเทศบาล,
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
เยาวชนในตาบล
สานักงานปลัด ความเข้มแข็งให้กับ
ดอนดู่
อบต.
ชุมชน
โครงการอนุรักษ์
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
พันธุกรรมพืชอัน
สานัก
ประชาชนให้มีอาชีพ
เนื่องมาจาก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เสริมเพิ่มรายได้สร้าง
พระราชดาริสมเด็จ
สานักงานปลัด ความเข้มแข็งให้กับ
พระเทพรัตนราชสุดา
อบต.
ชุมชน
ฯ (อพ.สธ.)

11

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

ประชาชนตาบลดอนดู่

อุดหนุนศูนย์
อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
การพัฒนา
สานักปลัด อบจ.,
เสพติดจังหวัด
คุณภาพชีวิต
สานัก
ขอนแก่น
28. ประชาชน และ
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
(ศอ.ปส.จ.ขก.) เพื่อ
ลดความเหลื่อม
สานักงานปลัด
โครงการป้องกันและ
ล้าทางสังคม
อบต.
แก้ไข ปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี 2561
การพัฒนา
สานักปลัด อบจ.,
คุณภาพชีวิต อุดหนุน
สานัก
29. ประชาชน และ คณะกรรมการสตรี
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
ลดความเหลื่อม ตาบลดอนดู่
สานักงานปลัด
ล้าทางสังคม
อบต.
การพัฒนา
สานักปลัด อบจ.,
โครงการปลูกต้นไม้มี
คุณภาพชีวิต
สานัก
ค่าและป่าเฉลิมพระ
30. ประชาชน และ
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
เกียรติฯร่วมใจไทย
ลดความเหลื่อม
สานักงานปลัด
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ล้าทางสังคม
อบต.
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
การพัฒนา
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โครงการจัดงาน
การศึกษาและ
31. ประชาชน และ ประเพณีสงกรานต์รด
0.00
วัฒนธรรม, กอง
ลดความเหลื่อม น้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
การศึกษาศาสนา
ล้าทางสังคม
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
การพัฒนา
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โครงการจัดงาน
การศึกษาและ
32. ประชาชน และ ประเพณีทอดเทียน
0.00
วัฒนธรรม, กอง
ลดความเหลื่อม โฮม
การศึกษาศาสนา
ล้าทางสังคม
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
การพัฒนา
กองการศึกษา,
คุณภาพชีวิต โครงการจัดงาน
กองส่งเสริม
33. ประชาชน และ ประเพณีบุญกุ้มข้าว
0.00
การศึกษาและ
ลดความเหลื่อม ใหญ่
วัฒนธรรม, กอง
ล้าทางสังคม
การศึกษาศาสนา
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เพื่อแปลงนโยบายด้าน
การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปสู่ หมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น และ
การปฏิบัติในพื้นที่
ประชาชนทั่วไป
จังหวัดขอนแก่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
สนับสนุนบทบาทกลุ่มสตรื
กิจกรรมวันสตรีสากล 8
ภายในตาบลดอนดู่
มีนาคม ของทุกปี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการปลูก
ประชาชนตาบลดอนดู่
ต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
และร่วมกิจกรรมพร้อม ผู้สูงอายุได้พบปะและร่วม
ทั้งให้ลูกหลานได้
กิจกรรมพร้อมทั้งให้ลูกหลานได้
แสดงออกถึงความ
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตัญญู

เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สานประเพณีทดี่ ีงาม
สืบไป
ต่อไป

เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สานประเพณีทดี่ ีงาม
สืบไป
ต่อไป

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ค่าจัดการเรียนการ
34. ประชาชน และ
สอนรายหัว
ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
โครงการจัดกิจกรรม
35.
ปลอดภัยใน วัน อปพร.
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

36.

37.

38.

39.

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
288,000.00
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อจ่ายค่าสื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา
ศพด. จานวน 3 ศูนย์
และเครื่องพัฒนาการ
เด็ก

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สานักปลัด อบจ., สมาชิก อปพร.ให้
สานัก
สามารถขับเคลื่อนการ
สมาชิก อปพร. และจนท.ประจา
0.00 ปลัดเทศบาล,
ดาเนินงานด้านการ
ศูนย์ฯ
สานักงานปลัด ป้องกันและบรรเทาสาร
อบต.
ธารณภัยได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ตั้งจุด
ตรวจ)

สานักปลัด อบจ.,
สานัก
เพื่อป้องกันและลด
0.00 ปลัดเทศบาล,
อุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
สานักงานปลัด เทศกาลสาคัญต่างๆ
อบต.

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

สานักปลัด อบจ.,
สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

อุดหนุนสถานี
ตารวจภูธรหนองสอง
ห้อง ตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยให้ชุมชน

สานักปลัด อบจ.,
สานัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ

เพื่อทบทวนความรู้
ให้กับ อปพร. ให้มี
ทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น
ขึ้น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สถานีตารวจภูธรอาเภอ
หนองสองห้อง ตาม
ปีละ 1 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพลังป้องกัน
ภัยให้ชุมชน

โครงการป้องกันและ
สานักปลัด อบจ.,
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สานัก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ในเขตพื้นที่องค์การ 10,000.00 ปลัดเทศบาล,
การดาเนินโครงการตาม จานวน 12 หมู่บ้าน
บริหารส่วนตาบล
สานักงานปลัด โครงการฯ
ดอนดู่
อบต.
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การบริหาร
ราชการให้มี โครงการจัดทาสปอต
40. ประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์การ
ตามหลักธรร เก็บภาษี
มาภิบาล
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลดง
การบริหาร
เค็ง ตามโครงการ
ราชการให้มี จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
41. ประสิทธิภาพ และบุคลากร
ตามหลักธรร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ
มาภิบาล
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
การบริหาร
ราชการให้มี
42. ประสิทธิภาพ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามหลักธรร
มาภิบาล
การบริหาร
ราชการให้มี
43. ประสิทธิภาพ ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล
การบริหาร
ราชการให้มี ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
44. ประสิทธิภาพ เอดส์ และผูต้ ิดเชื้อ
ตามหลักธรร H.I.V.
มาภิบาล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ส่วนการคลัง, กอง
ประชาชนได้รับทราบเกีย่ วกับ
20,000.00
ทราบเกี่ยวกับการชาระ
คลัง, สานักคลัง
การชาระภาษีประจาปี
ภาษี

เพื่อดาเนินการตาม
สานักปลัด อบจ., โครงการจัดหาวัสดุ
สานัก
ครุภณ
ั ฑ์และบุคลากร
25,000.00 ปลัดเทศบาล,
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ
สานักงานปลัด การร่วมในการ
อบต.
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.
สานักปลัด อบจ.,
สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ.,
สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ.,
สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

ปีละ 1 ครั้ง

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ จานวน 964 คน
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ผู้พิการ จานวน 167 คน
ให้ผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ จานวน 20 คน
ติดเชื้อ H.I.V.

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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4. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ดอนดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19
โครงการ จานวนเงิน 4,826,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 16 โครงการ จานวนเงิน 3,789,310 ล้านบาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

8

2,404,490.00

5

1,653,000.00

10

2,111,310.00

10

2,111,310.00

1

25,000.00

1

25,000.00

19

4,540,800.00

16

3,789,310.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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5. ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 ขอองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
ยุทธศาสตร์

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
อุตสาหกรรม
2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและ
ลดความเหลื่อมลาทางสังคม
3.3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
4.4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.5.ยุทธศาตร์การบริหาร
ราชการให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565))
(ห้วงปี 2563 )

โครงการตามแผน
ดาเนินงาน

โครงการที่ได้ดาเนินการ

พ.ศ. 2563

ตาม
แผนพัฒนา

งบประมาณ

ตาม
แผน

ดาเนินการจริง

ตาม
แผนพัฒนา

ดาเนิน
การจริง

74

35,497,193

12

2,568,900

5

1,653,000.00

58

5,232,624

22

2,457,800

10

2,111,310.00

0

0

0

0

0

0

10

910,000

5

15,000

0

0

1
11

9,702,200

5

45,000

153

51,342,017

44

5,086,700

16

16

25,000.00

3,789,310.00

6.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
6.1 แผนการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงเดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์

1.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

2.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

3.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

4.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

5.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

6.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

7.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม

ชื่อโครงการตาม งบตามข้อบัญญัติ/
ลงนามสัญญา
แผน
เทศบัญญัติ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
346,500.00
345,000.00
แสง หมู่ที่ 2 ไปวัง
ม่วง
โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
339,000.00
333,000.00
หนองไผ่น้อย หมู่ที่
4
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
345,800.00
327,000.00
เหล็ก บ้านดอนดู่
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
สายซอยยายเมียง
102,800.00
99,000.00
บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มกอง
337,000.00
335,000.00
ดินเชื่อมทางหลวง
2030 บ้านหัว
หนองแวง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
334,800.00
325,490.00
หนองบัวลอง หมู่ที่
8
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
348,900.00
324,000.00
เหล็ก บ้านกุดหว้า
หมู่ที่ 9
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เบิกจ่าย

คงเหลือ

345,000.00

1,500.00

333,000.00

6,000.00

0.00

18,800.00

0.00

3,800.00

335,000.00

2,000.00

0.00

9,310.00

324,000.00

24,900.00

8.

9.

10.

11.

12.

13.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
14. ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
15. ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
16. ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
17. ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายไปนาพ่อ
บด บ้านห้วยตะกั่ว
หมู่ที่ 10

334,800.00

316,000.00

316,000.00

18,800.00

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

288,000.00

224,000.00

224,000.00

64,000.00

600,200.00

592,900.00

592,900.00

7,300.00

600,200.00

592,900.00

592,900.00

7,300.00

205,700.00

205,700.00

205,700.00

0.00

30,000.00

16,440.00

16,440.00

13,560.00

60,000.00

16,175.00

16,175.00

43,825.00

205,700.00

205,700.00

205,700.00

0.00

14,000.00

13,495.00

13,495.00

505.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์
ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์
ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จานวน
3 ศูนย์
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว
โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ตาบล
ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว จานวน
3 ศูนย์
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
อุดหนุนศูนย์
อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตาม
โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติดจังหวัด
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ขอนแก่น ประจาปี
พ.ศ.2563
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18. ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

การบริหารราชการให้มี
19. ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดงเค็ง ตาม
โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์และ
บุคลากร สนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการและ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอ
หนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563

288,000.00

224,000.00

224,000.00

64,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00
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7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
จากการดาเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 มีจานวน 153 โครงการ
2. โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 มีจานวน 44 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 28.75
3. โครงการที่ได้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ 2563 ช่วงไตรมาสที่ 1-4 มีจานวน 16 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 36.36 โดยแยกตามยุทธศาสตร์จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม มีจานวน 8 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
มีจานวน 10 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจานวน 0 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีจานวน 0 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีจานวน 1 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.63

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้ดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุนสารองสะสม ประจาปี 2563
ในช่วงไตรมาสที่ 1-4 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
ได้ดาเนินการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/เงินทุน สารอง สะสม โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ จานวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,360,533 บาท
คิดเป็นร้อยละ 71.58 ของงบประมาณรวมตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2563 (48,000,000)
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ส่วนที่ 2
สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1.สรุปผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ
1.1 สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 และตามแผนดาเนินงานปี พ.ศ.2563
เชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ จานวน 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจาปี พ.ศ.2563 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม มีจานวน 8 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
มีจานวน 10 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
จานวน 0 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีจานวน 0 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีจานวน 1 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
สรุป องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ให้ความสาคัญกับโครงการในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม มีจานวนโครงการ/กิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม เป็ นอันดับที่ 2 และยุทธศาสตร์การบริห ารราชการให้ มีประสิ ทธิภ าพตาม
หลักธรรมาภิบาล อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่วนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ

2. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่ ขอเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะในการติดตามตามผลแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1.การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด ควรมีการกาหนดตัวชีวัดและเป้าหมายของตัวชีวัดที่เพียงพอไม่
มากเกิดความจา เป็น และชัดเจน ตรงประเด็ น ตัวชี้วัดที่กาหนดควรมีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดเป็ นเครื่องมือสะท้อน
ผลการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนดู่
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2.การนาโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินงาน ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2563 ไม่มีการดาเนินการ ไม่มีการแจ้งเหตุผลการยกเลิก โครงการ ควร
กาชับให้ส่วนราชการ รายงานเหตุผลการยกเลิก โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่ได้ดาเนินการ เพื่อประกอบรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนดาเนินงาน
ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าความเป็ นและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวจะนาไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในการจัดทาแผนดาเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีต่อไป เพื่อดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด โครงการพัฒนาประสบความสาเร็จในการ
แก้ปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความก้าวหน้าให้ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
****************************************************************************************************
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