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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทัว่ไป 

 

หลกัการและเหตุผล 
  ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 
2548  และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2559  ขอ้ 28 กาํหนดใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  และขอ้ 29  กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
โดยเฉพาะขอ้  29  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนั
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปี
ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    และขอ้ 30 (5) ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว  และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละ
สองคร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํ
แผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี  2  พ.ศ.  2559  ขอ้ 30 (5) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนหัน  จึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  คร้ังท่ี  1   มาเพื่อให้ประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหนั ดงัน้ี 
 

วสัิยทศัน์ ( vision)  และ  พนัธกจิ  (mision)   
ประเด็นยุทธศาสตร์  และแนวทางการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
 
 

วิสยัทศัน์เพ่ือการพฒันา 
 

“ ต าบลดอนหันน่าอยู่   คนมคุีณภาพ   ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่ชุมชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื  ภายใต้การบริหารจัดการทีด่ี ” 
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พนัธกิจเพื่อการพฒันา 

 

  1.  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน 
  2.  พฒันาคุณภาพคนทางดา้นศึกษา สุขอนามยัและความเป็นอยูข่องประชาชน 
  3.  บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  4.  บาํรุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5.  ส่งเสริมและพฒันาสังคมและชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
  6.  ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริการภาครัฐตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี 
 
 

เป้าประสงค์ในการพฒันา 
 

  1.  ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
  2.  ประชาชนมีการศึกษาและมีสุขภาพท่ีดี  และมีความเป็นอยูอ่ยา่งเหมาะสมท่ีเท่าเทียมกนั 
  3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมบูรณ์และสมดุล 
  5.  สังคมและชุมชนเขม้แขง็ย ัง่ยนื 
  6.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ  ภายใตก้ารดาํเนินงานโปร่งใสตามหลกัเกณฑก์าร
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประกอบดว้ย  6  ยุทธศาสตร ์

 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  1  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาคุณภาพคน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  3  การพฒันาเศรษฐกิจ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  5  การพฒันาสังคมและชุมชนเขม้แขง็ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี  6  การพฒันาการบริการภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์    แนวทางการพฒันา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  
ประกอบดว้ย  แนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี  1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษา  และซ่อมแซมถนน  ร่องระบายนํ้า  สะพาน 
  แนวทางท่ี  2  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพฒันาคุณภาพคน     ประกอบดว้ย  แนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง 
  แนวทางท่ี  2   ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพชีวิตผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนอยา่งเท่าเทียม
และทัว่ถึง 
  แนวทางท่ี  3   ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาสุขภาพคนในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาเศรษฐกจิ   ประกอบดว้ย  แนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี  1   ส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางท่ี  2   เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตสินคา้ภาคเกษตร  ปศุสัตวแ์ละประมง 
  แนวทางที  3   ส่งเสริมและพฒันาปัจจยัในการผลิตและจาํหน่าย 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล    ประกอบดว้ย  แนว
ทางการพฒันา  ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี  1   ส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมสร้างสมดุลการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  แนวทางท่ี  2   ป้องกนั  ดูแลรักษา  บาํบดัฟ้ืนฟู  ปรับปรุงภูมิทศัน์  สวนสาธารณะ 
  แนวทางท่ี  3   ส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนการบริหารจดัการขยะ  ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสียอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง    ประกอบดว้ย   แนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
  แนวทางท่ี  1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชนน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
  แนวทางท่ี  2   ส่งเสริมและสนบัสนุนการสืบสาน อนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรม  และภูมิปัญญาอนั
ดีงามทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างความสามคัคีสู่ชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
  แนวทางท่ี  3    ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็แบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวงัภยัต่าง ๆ ของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาการบริหารจัดการทีด่ี     ประกอบดว้ย  แนวทางการพฒันา   ดงัน้ี 
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  แนวทางท่ี  1   การพฒันาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชน  รวมทั้งพฒันา
อาคารสถานท่ีราชการใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ 
  แนวทางท่ี  2   ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นความรู้ความสามารถ  คุณธรรม
จริยธรรม  พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชน 
 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน 

 
  พนัธกจิ  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษา  และซ่อมแซมถนน  
ร่องระบายนํ้า  สะพาน 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

2.  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีไดรั้บบริการขั้นพื้นฐาน 

 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  กองช่าง 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  5 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพฒันาคุณภาพคน 
 
  พนัธกจิ  พฒันาคุณภาพคนทางดา้นศึกษา สุขอนามยัและความเป็นอยูข่องประชาชน 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีการศึกษาและมีสุขภาพท่ีดี  และมีความเป็นอยูอ่ยา่งเหมาะสมท่ีเท่าเทียมกนั 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและทางดา้นร่างกาย 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 

ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษา 

2.  ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 

ร้อยละของผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต 

3.  ส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาสุขภาพคนในชุมชน ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการพฒันาดา้นสุขภาพ 
 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  สาํนกังานปลดั / ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  2 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3   การพฒันาเศรษฐกจิ 
 
  พนัธกจิ  บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มข้ึนต่อจาํนวนประชาชนทั้งหมดในตาํบล 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหแ้ก่ประชาชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บการพฒันาและส่งเสริม
อาชีพ 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตสินคา้ภาค
เกษตร  ปศุสัตวแ์ละประมง 

ร้อยละของเกษตรกรท่ีไดรั้บการเพิ่มประสิทธิภาพและ
มูลค่า 

3.  ส่งเสริมและพฒันาปัจจยัในการผลิตและจาํหน่าย ร้อยละของปัจจยัในการผลิตและจาํหน่ายท่ีไดรั้บการ
พฒันา 

 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  สาํนกังานปลดั / กองช่าง 
 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  1 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
 
  พนัธกจิ  บาํรุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  เป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสมบูรณ์และสมดุล 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมสร้าง
สมดุลการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละของประชาชนท่ีเขา้ร่วมการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  ป้องกนั  ดูแลรักษา  บาํบดัฟ้ืนฟู  ปรับปรุงภูมิทศัน์  
สวนสาธารณะ 

ร้อยละของสวนสาธารณะท่ีไดรั้บการปรับปรุงและ
พฒันา 

3.  ส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนการบริหารจดัการ
ขยะ  ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสียอยา่งย ัง่ยนื 

ร้อยละของสภาพปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขและปรับปรุง
พฒันา 

 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  สาํนกังานปลดั / กองช่าง 
 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  3 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 
 
  พนัธกจิ  ส่งเสริมและพฒันาสังคมและชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
  เป้าประสงค์  สังคมและชุมชนเขม้แขง็ย ัง่ยนื 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างความเขม้แขง็ใหส้ังคมและชุมชน 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพฒันา
ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อการ
พฒันาของ อบต. 

2.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสืบสาน อนุรักษป์ระเพณี 
วฒันธรรม  และภูมิปัญญาอนัดีงามทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้าง
ความสามคัคีสู่ชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวงัภยัต่าง ๆ 
ของชุมชน 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวงัภยั 

 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  สาํนกังานปลดั / ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม / กองช่าง 
 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  2 , 4 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6   การพฒันาการบริหารจัดการทีด่ี 
 
  พนัธกจิ  ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริการภาครัฐตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ  ภายใตก้ารดาํเนินงานโปร่งใสตาม 
   หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 ตัวช้ีวดัระดับเป้าประสงค์ 
   ร้อยละของประชาชนท่ีมีต่อความพึงพอใจในการรับบริการจากภาครัฐ 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวดัระดับกลยุทธ์ 
1.  การพฒันาระบบการบริหารงานราชการและการ
บริการประชาชน  รวมทั้งพฒันาอาคารสถานท่ีราชการ
ใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

1.  ร้อยละของระบบงานท่ีตอ้งการพฒันา 
2.  ร้อยละของอาคารสถานท่ีท่ีตอ้งการพฒันา 

2.  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นความรู้
ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  พร้อมท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา 

 
  หน่วยงานรับผดิชอบหลกั 
  สาํนกังานปลดั / ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม / กองช่าง /  กองคลงั 
 
  ความเช่ือมโยง 
  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  :  ยทุธศาสตร์ท่ี  6 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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การวางแผน 
  อบต.ดอนหัน ไดจ้ดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
กระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้น
แผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
 



 
 

รายงานสรุปผลการวางแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  ประจ าปี 2561 -  2564 
อบต.ดอนหัน เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน 

61 79,174,655.00 31 57,052,075.00 35 21,910,020.00 23 15,670,080.00 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน 43 24,010,600.00 18 20,103,600.00 18 20,153,600.00 17 20,053,600.00 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 23 25,734,300.00 18 5,873,100.00 16 2,050,000.00 16 2,050,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

11 946,000.00 8 780,000.00 6 630,000.00 6 630,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 75 15,280,000.00 25 13,920,000.00 25 13,790,000.00 23 1,120,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทีด่ี 15 2,272,500.00 5 165,000.00 6 215,000.00 5 165,000.00 

รวม 228 147,418,055.00 105 97,893,775.00 106 58,748,620.00 90 39,688,680.00 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน   อ าเภอเมอืงขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

     

     1.1 แผนงาน  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษา  และ
ซ่อมแซมถนน ร่องระบายนํ้า สะพาน 

22 14.19 6,630,000 20.43 กองช่าง 

     1.2  แผนงาน  การจดัใหมี้และบาํรุงรักษา
สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 

4 2.58 919,000 2.83 กองช่าง 

รวม 26 16.77 7,549,000 23.26  

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน      
     2.1  แผนงาน  การส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบอยา่งเท่าเทียม 

8 
  

5.16 5,386,600 16.60 กองการศึกษาฯ 

     2.2 แผนงาน  การส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันา
คุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนอยา่งเท่าเทียมและ
ทัว่ถึง 

6 3.87 16,574,000 51.07 สาํนกังานปลดั 

     2.3 แผนงาน  การส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันา
สุขภาพคนในชุมชน 

19 12.26 504,000 1.55 สาํนกังานปลดั 

รวม 33 21.29 22,464,600 69.22  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ      
      3.1 แผนงาน การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้
ประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 3.87 125,000 0.39 สาํนกังานปลดั 

      3.2  แผนงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพและมลูค่าการ
ผลิตสินคา้ภาคเกษตร ปศุสัตวแ์ละประมง 

3 1.94 88,900 0.27 สาํนกังานปลดั 

      3.3  แผนงาน  การส่งเสริมและพฒันาปัจจยัในการ
ผลิตและจาํหน่าย 

1 0.65 34,000 0.11 สาํนกังานปลดั,กองช่าง 

รวม 10 6.46 247,900 0.77  

4)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

     

     4.1 แผนงาน  การส่งเสริม  พฒันาและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วม สร้างสมดุลการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม        

2 
 

 

1.29 46,500 0.14 สาํนกังานปลดั 

     4.2 แผนงาน การป้องกนั ดูแลรักษา บาํบดัฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ       

- - - - กองช่าง 

      4.3  แผนงาน  การส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนการ
บริหารจดัการขยะ ส่ิงปฏิกลูและนํ้าเสียอยา่งย ัง่ยนื 

4 2.58 490,000 1.51 สาํนกังานปลดั 

รวม 6 3.87 536,500 1.65  
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

5)  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง      
     5.1  แผนงาน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อ
การพฒันาชุมชนน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

6 3.87 365,000 1.12 สาํนกังานปลดั 

     5.2  แผนงาน การส่งเสริมและสนบัสนุนการสืบสาน 
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาอนัดีงาม
ทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความสามคัคีสู่ชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

19 12.26 345,000 1.07 กองการศึกษา 

     5.3  แผนงาน การส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้าง
ความเขม้แขง็แบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้า
ระวงัภยัต่าง ๆ ของชุมชน 

37 23.87 258,500 0.80 สาํนกังานปลดั 

รวม 62 40 968,500 2.99  

6)  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทีด่ี      
    6.1 แผนงาน การพฒันาระบบการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน รวมทั้งพฒันาอาคารสถานท่ีราชการ
ใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

14 9.03 529,598 1.63 ทุกส่วนราชการ 

     6.2  แผนงาน  การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรดา้นความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชน 

4 2.58 155,000 0.48 สาํนกังานปลดั ,  
กองการศึกษาฯ 

รวม 18 11.61 684,598 2.11  

รวมทั้งหมด 155 100 32,451,098 100  
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ส่วนที่   2 
 

สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการพฒันาที่อนุมัตงิบประมาณ ปี 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

 

อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน 

1. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 1 สายบา้น
แม่รัญญา ถึง บา้นพอ่เพชร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 282,000.00 

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั บา้นดอน
หนั หมูี่ 1 สายบา้นพอ่สมควรถึงหนา้
โรงเรียน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 258,000.00 

3. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นดอนแดง หมู่ท่ี 2 สายร้านคา้
พอ่เจิมถึงคลองส่งนํ้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 432,000.00 

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนแดง หมู่ท่ี 2 
สายหนา้โรงเรียนถึงตลาดดอนแดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 105,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโนนเขวา หมู่ท่ี 3 สายนาพอ่
หลวย (ต่อโครงการเดิม) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 503,000.00 

6. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นเหล่านกชุม หมู่ท่ี 4 สาย
บา้นแม่ประนอมถึงบา้นพอ่ประสาน (หนา้
โรงเรียน) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 61,000.00 

7. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ท่ี 5 
สายซอยสันติสุข (บา้นพอ่ไสวถึงบา้นพอ่
ประสิทธ์ิ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 90,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

8. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ท่ี 5 
สายซอยสันติสุข (บา้นพอ่ศิริถึงบา้นพอ่
เสริม) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 223,000.00 

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ท่ี 5 
สายซอยโพธ์ิทอง (ทั้งสองฝ้ัง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 349,000.00 

10. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนลงหิน
ลูกรังพร้อมวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 6 สายแยกนาย
ล่วมถึงนางปาริชาติและเขา้ซอยบา้นแม่ถิน
ถึงบา้นแม่เป่ียม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 431,000.00 

11. โครงการวางท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 7 สามแยกบา้นแม่
นอ้ย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 176,000.00 

12. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสวา่งมรรคา หมู่ท่ี 
8 สายบา้นแม่สีทองถึงหอพกัปาริชาติ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 305,000.00 

13. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสวา่งมรรคา หมู่ท่ี 
8 สายบา้นพอ่ฑูรยถึ์งบา้นพอ่สมยั 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 200,000.00 

14. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหลุบหญา้คา หมู่ท่ี 
9 สายบา้นแม่พองถึงส่ีแยกป้อมยาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 500,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นท่าแร่ หมู่ท่ี 10 สายคลองส่งนํ้าถึง
นาพอ่รํา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 400,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

16. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก 
หมู่ท่ี 11 สายบา้นนายสนิทถึงบา้นพอ่คูณ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 378,000.00 

17. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก 
หมู่ท่ี 11 สายหอพกัเสาวลกัษณ์ถึงถนน
หนองหญา้แพรกสามแยกดอนแดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 121,000.00 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นเหล่าพฒันา หมู่ท่ี 12 สายบา้น
เหล่าถึงวดัป่า (ต่อโครงการเดิม) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 500,000.00 

19. โครงการวางท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ท่ี 13 สาย
หนองนานอ้ยถึงคลองส่งนํ้า (เขตแดนแม่
อาํไพถึงแม่วภิาพรและแม่นอ้ย) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 293,000.00 

20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บา้นหนองหญา้แพรก หมู่ท่ี 13 สายเลียบ
หนองนานอ้ยดา้นทิศใต ้

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 20,000.00 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 14 สายเขียงเน้ือ
ไปหนองทุ่งมน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 500,000.00 

22. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนเจริญ หมู่ท่ี 15 
สายศาลาประชาคมลงหว้ยซนั 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 503,000.00 

23. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้น
ดอนนอ้ย หมู่ท่ี 6 หนา้บา้นแม่สังวาลและ
บา้นแม่หน่อย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 20,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

24. โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าพร้อมวาง
ท่อเมน บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 7 จุดหนองดิน
แดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 434,000.00 

25. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้นท่า
แร่ หมู่ท่ี 10 สายหวัโคง้ท่าแร่ไปหนองออ้ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 25,000.00 

26. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บา้นเหล่านกชุม หมู่ท่ี 4 สายฝายนอ้ยถึง
หนองไมล้ม้ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 440,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน 

27. โครงการก่อสร้างกาํแพงร้ัวพร้อมป้าย
ช่ือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลดอนหนั 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 438,000.00 

28. โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
สาํหรับนกัเรียนและเด็กเล็กก่อนวยัเรียน
ตาํบลดอนหนั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, สาํนกั
การศึกษา 

 1,480,000.00 

29. โครงการจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัสาํหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กของ อบต.ดอนหนั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม, สาํนกั
การศึกษา 

 264,600.00 

30. โครงการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
การเรียนการสอน สาํหรับเด็กเล็กก่อนวยั
เรียนตาํบลดอนหนั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 
สาํนกัการศึกษา 

 91,800.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

31. โครงการจา้งเหมารถยนตน์าํส่งเด็กเล็กท่ี
เจบ็ป่วยในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปยงั
สถานพยาบาลของรัฐ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 2,000.00 

32. โครงการจดัการฝึกสอนภาษาใหแ้ก่
นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป
ตอ้นรับเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 50,000.00 

33. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 30,000.00 

34. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผูพ้ิการ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 30,000.00 

35. โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 54,000.00 

36. โครงการสนบัสนุนการสร้างเสริม
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 12,000,000.00 

37. โครงการสนบัสนุนการสร้างเสริม
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการหรือทุพพล
ภาพ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 4,440,000.00 

38. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั
ตาํบล 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 250,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

39. โครงการอบรมสร้างเครือข่ายการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์สาํหรับเยาวชน
และประชาชน 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

40. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา
งานหน่วยกูชี้พ อบต.ดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 30,000.00 

41. โครงการติดตั้งเคร่ืองออกกาํลงักาย
ประจาํหมู่บา้น บา้นท่าแร่ หมู่ท่ี 10 จุดวดั
โนนศิลา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
สาํนกัช่าง, สาํนกัการช่าง 

 99,000.00 

42. โครงการอุดหนุนงบประมาณสนบัสนุน
อาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนทุกคนใน
โรงเรียนของรัฐเขตพื้นท่ีตาํบลดอนหนั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 2,900,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 

43. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพการ
พฒันาคุณภาพสินคา้และผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
อาชีพ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

44. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพการ
บริหารจดัการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาํบล
ดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 25,000.00 

45. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

46. โครงการอบรมเสริมสร้างศกัยภาพของ
ประชาชนตาํบลดอนหนัพึ่งตนเองไดต้าม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/
เทศบัญญตัิ 

47. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
ฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

48. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
ฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ผูพ้ิการ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

49. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยัตามหลกั GAP 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 29,000.00 

50. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ (ออ้ย) 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 30,000.00 

51. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัการศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การกษตรประจาํตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 29,900.00 

52. โครงการบริหารจดัการนํ้ าใน "ลาํหว้ย
ชนั" 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 34,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

53. โครงการปลูกตน้ไมต้ามโครงการอน้
เน่่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 39,000.00 

54. โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติ สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 7,500.00 

55. โครงการจา้งเหมาสถานท่ีกาํจดัขยะมูล
ฝอยของตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล
, สาํนกังานปลดั อบต. 

 400,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/เทศ
บัญญตัิ 

56. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนบัสนุน
การคดัแยกขยะมูลฝอยสาํหรับประชาชน
ตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 25,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

57. โครงการจดัการแข่งขนัเยาวชนตา้นยาเสพ
ติดตาํบลดอนหนั "ดอนหนัเกมส์" 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 200,000.00 

58. โครงการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 30,000.00 

59. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณา
การการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้นและชุมชน
ในเขตตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั 
อบต. 

 20,000.00 

60. โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 
2561 ถึง 2564 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 30,000.00 

61. โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดั อปท.ในเขต
อาํเภอเมืองขอนแก่น 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 50,000.00 

62. โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนเขา้
ค่ายธรรมะ คณธรรมและจริยธรรม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 30,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/เทศ
บัญญตัิ 

63. โครงการจดังานประเพณีทอ้งถ่ินและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 
สาํนกัการศึกษา 

 40,000.00 

64. โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 20,000.00 

65. โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนตน้แบบ
เอาชนะยาเสพติดตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 35,000.00 

66. โครงการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยั
เสริมสร้างวนิยัจราจร 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 30,000.00 

67. โครงการรณรงคป้์องกนัและกาํจดัโรคพิษ
สุนขับา้ในตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 33,500.00 

68. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานผูป้ระสานงานพลงัแผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 30,000.00 

69. โครงการรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพติด
ในเขตพื้นท่ีตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 20,000.00 

70. โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัสาธารณภยั
ท่ีมีความเส่ียงในพื้นท่่ีตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทีด่ี 

71. โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีใหบ้ริการ
ประชาชนตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

 20,000.00 

72. โครงการจดัหน่วยบริการรับชาํระภาษี
เคล่ือนท่ีใหบ้ริการประชาชน 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, สาํนกัคลงั  5,000.00 

73. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดข้อง อบต.ดอนหนั 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, สาํนกัคลงั  30,000.00 
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อบต.ดอนหัน หน่วยงานที่รับผดิชอบ แหล่งทีม่า 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/เทศ
บัญญตัิ 

74. โครงการสาํรวจตรวจสอบและจดัทาํแผน
ท่ีแนวเขตปกครองตาํบลดอนหนั 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการช่าง 

 50,000.00 

75. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรระเบียบ
กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานสาํหรับ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนหนั 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั อบต. 

 50,000.00 

76. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และเพิ่ม
ศกัยภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานส่วน
ตาํบล, ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งใน
หลกัสูตรต่าง ๆ 

สาํนกัปลดั อบจ., สาํนกั
ปลดัเทศบาล, สาํนกังานปลดั อบต. 

 50,000.00 

77. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพนูประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรครูผูดู้แลเด็กของ อบต.ดอนหนั 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม, สาํนกัการศึกษา 

 30,000.00 

รวม 31,281,300.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการพฒันาทีล่งนามในสัญญา ปี 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน 

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั บา้น
ดอนหนั หมู่ 1 สายบา้นพอ่สมควรถึง
หนา้โรงเรียน 

1 สัญญาจา้ง 15/2561 หจก.
ขอนแก่นไทยวิเชียร 

23/02/2561 60 255,000.00 

2. โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนลง
หินลูกรังพร้อมวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 
6 สายแยกนายล่วมถึงนางปาริชาติและ
เขา้ซอยบา้นแม่ถินถึงบา้นแม่เป่ียม 

1 สัญญาจา้ง 13/2561 หจก.
ขอนแก่นไทยวิเชียรการ
โยธา 

23/02/2561 60 428,500.00 

3. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหลุบหญา้คา 
หมู่ท่ี 9 สายบา้นแม่พองถึงส่ีแยกป้อม
ยาม 

1 สัญญาจา้ง 12/2561 หจก.
ขอนแก่นไทยวิเชียรการ
โยธา 

13/02/2561 60 495,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นท่าแร่ หมู่ท่ี 10 สายคลองส่ง
นํ้าถึงนาพอ่รํา 

1 สัญญาจา้ง 16/2561 หจก.
ประภสัราการโยธา 

27/02/2561 60 398,000.00 

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองหญา้
แพรก หมู่ท่ี 11 สายบา้นนายสนิทถึง
บา้นพอ่คูณ 

1 สัญญาจา้ง 14/2561 23/02/2561 60 374,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นดอนหนั หมู่ท่ี 14 สายเขียง
เน้ือไปหนองทุ่งมน 

1 สัญญาจา้ง 9/2561 หจก.
ขอนแก่นไทยวิเชียรการ
โยธา 

30/01/2561 60 492,500.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้น
ดอนนอ้ย หมู่ท่ี 6 หนา้บา้นแม่สังวาล
และบา้นแม่หน่อย 

1 ใบสั่งจา้ง 120/2561 ร้านซี
เอน็ 

27/02/2561 60 18,800.00 

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้น
ท่าแร่ หมู่ท่ี 10 สายหวัโคง้ท่าแร่ไป
หนองออ้ 

1 ใบสั่งจา้ง 119/2561 27/02/2561 30 23,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน 

9. โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
สาํหรับนกัเรียนและเด็กเล็กก่อนวยั
เรียนตาํบลดอนหนั 

1 สัญญาซ้ือขาย2/2561 องค์๋
การส่งเสริมกิจการโคนม 

01/11/2560 153 699,246.69 

10. โครงการจา้งเหมาประกอบอาหาร
กลางวนัสาํหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กของ อบต.ดอนหนั 

1 ศููนญพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองหญา็แพรก 

01/10/2560 65 23,400.00 

  
2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
ดอนแดง 

01/10/2560 65 27,300.00 

  
3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัท่าช
ลาวาส 

01/10/2560 65 19,500.00 

  
4 ศููนญพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองหญา็แพรก 

01/01/2561 90 19,100.00 

  
5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
ดอนแดง 

01/01/2561 90 27,700.00 

  
6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัท่าช
ลาวาส 

01/01/2561 90 28,000.00 

11. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

1 ใบสั่งซ้ือ 42/2561 
นางสาวพรทิพย ์เพช็
รณรงค ์

19/03/2561 7 8,680.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  2 นางสมจิตร วเิชฎฐพงษ ์ 21/03/2561 2 6,000.00 

  
3 ใบสั่งจา้ง 121/2561 นาย
ศิริพร ทองรีร 

21/03/2561 2 5,000.00 

  4 ร้านเคทีป้ายทอง 18/03/2561 20032561 300.00 

12. โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

1 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

04/10/2560 7 4,000.00 

  
2 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/11/2560 10 4,000.00 

  
3 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/12/2560 10 4,000.00 

  
4 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

03/01/2561 7 4,000.00 

  
5 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/02/2561 10 3,500.00 

  
6  นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์

02/03/2561 9 3,500.00 

  
7 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

02/04/2561 8 3,500.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

13. โครงการสนบัสนุนการสร้างเสริม
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

1 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

04/10/2560 7 964,800.00 

  

2 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

01/11/2560 10 962,300.00 

  

3 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

01/12/2560 10 961,100.00 

  

4 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

03/01/2561 7 959,600.00 

  5 นายสมพร สมบุญมาก 05/01/2561 5 1,800.00 

  

6 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

01/02/2561 10 951,600.00 

  

7 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ รังสิ
มานพ 

02/03/2561 9 948,600.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

14. โครงการสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู ้
พิการหรือทุพพลภาพ 

1 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

04/10/2560 7 336,000.00 

  
2 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/11/2560 10 337,600.00 

  
3 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/12/2560 10 316,000.00 

  
4 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

03/01/2561 7 335,200.00 

  
5 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

01/02/2561 10 336,800.00 

  
6 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

02/03/2561 9 339,200.00 

  
7 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

02/04/2561 8 342,400.00 

15. โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการดาํเนินงานกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัตาํบล 

1 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หนา้ 

01/10/2560 365 250,000.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

16. โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สนบัสนุนอาหารกลางวนัสาํหรับ
นกัเรียนทุกคนในโรงเรียนของรัฐเขต
พื้นท่ีตาํบลดอนหนั 

1 โรงเรียนบา้นดอนหนั
วทิยาสาร 

01/10/2560 50 71,000.00 

  
2 โรงเรียนบา้นดอนแดง
ดอนนอ้ยวทิายา 

01/10/2560 50 90,000.00 

  3 โรงเรียนบา้นโนนเขวา 01/10/2560 50 66,000.00 

  
4 โรงเรียนบา้นโนนตุ่น
ประชาบาํรุง 

01/10/2560 50 66,000.00 

  
5 โรงเรียนบา้นหนองหญา้
แพรกท่าแร่ 

01/10/2560 50 271,000.00 

  
6 โรงเรียนบา้นเหล่านกชุม
วทิยาสรรค ์

01/10/2560 50 133,000.00 

  
7 โรงเรียนบา้นดอนหนั
วทิยาสาร 

01/01/2561 90 79,000.00 

  
8 โรงเรียนบา้นดอนแดง
ดอนนอ้ยวทิายา 

01/01/2561 90 85,000.00 

  9 โรงเรียนบา้นโนนเขวา 01/01/2561 90 66,000.00 

  
10 โรงเรียนบา้นโนนตุ่น
ประชาบาํรุง 

01/01/2561 90 67,000.00 

  
11 โรงเรียนบา้นเหล่านกชุม
วทิยาสรรค ์

01/01/2561 90 134,000.00 

  
12 โรงเรียนบา้นหนองหญา้
แพรกท่าแร่ 

31/01/2561 90 283,000.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 

17. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจดัฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
ตาํบลดอนหนั 

1 นางสาวไพรระหง บวัตูม 27/03/2561 1 3,000.00 

  
2 ใบสั่งจา้ง 126/2561 นาย
ศิริพร ทองรี 

27/03/2561 1 3,000.00 

  
3 นายชยัรัตน์ พร้อม
สันเทียะ 

18/03/2561 7 7,240.00 

  4 ร้านเคทีป้ายทอง 20/03/2561 7 300.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

18. โครงการจา้งเหมาสถานท่ีกาํจดัขยะ
มูลฝอยของตาํบลดอนหนั 

1 บริษทั อลัไลแอนซ์คลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั 

01/10/2560 31 44,025.00 

  
2 บริษทั อลัไลแอนซ์คลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั 

01/11/2560 30 39,210.00 

  
3 บริษทั อลัไลแอนซ์คลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั 

01/12/2560 31 39,041.25 

  
4 บริษทั อลัไลแอนซ์คลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั 

01/01/2561 31 46,668.00 

  
5 บริษทั อลัไลแอนซ์คลีน 
เพาเวอร์ จาํกดั 

01/02/2561 28 39,504.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

19. โครงการจดัการแข่งขนัเยาวชนตา้น
ยาเสพติดตาํบลดอนหนั "ดอนหนั
เกมส์" 

1 ใบสั่งซ้ือ 41/2561 19/03/2561 3 80,340.00 

  2 ใบสั่งจา้ง 40/2561 14/03/2561 7 19,800.00 

  3 นายค็์ อต สิทธร 25/03/2561 7 6,000.00 
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ช่ือโครงการ คู่สัญญา วนัทีเ่ร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  4 นางรัตติยา สร้อยทอง 05/04/2561 3 14,700.00 

  
5 นางสาวสายฝน จนัทร์
อาภาส 

15/03/2561 30 44,800.00 

20. โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

1 จ่าอากาศเอกพิริยะ หลา้สี
ดา 

27/12/2560 7 17,500.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทีด่ี 

21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายไดข้อง อบต.ดอนหนั 

1 ใบสั่งจา้ง 107/2561 นาย
สุภกิจ สุดวเิศษ 

26/12/2560 7 8,190.00 

รวม 14,490,644.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการพฒันาทีเ่บิกจ่าย ประจ าปี 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ช่ือคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วนั) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน 

1. โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั 
บา้นดอนหนั หมูี่ 1 สาย
บา้นพอ่สมควรถึงหนา้
โรงเรียน 

100 
1 สัญญาจา้ง 15/2561 
หจก.ขอนแก่นไทย
วเิชียร 

60 255,000.00 255,000.00 

2. โครงการก่อสร้าง
ยกระดบัถนนลงหินลูกรัง
พร้อมวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ดอนนอ้ย หมู่ท่ี 6 สายแยก
นายล่วมถึงนางปาริชาติ
และเขา้ซอยบา้นแม่ถินถึง
บา้นแม่เป่ียม 

100 
1 สัญญาจา้ง 13/2561 
หจก.ขอนแก่นไทย
วเิชียรการโยธา 

60 428,500.00 428,500.00 

3. โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหลุบหญา้คา 
หมู่ท่ี 9 สายบา้นแม่พอง
ถึงส่ีแยกป้อมยาม 

100 
1 สัญญาจา้ง 12/2561 
หจก.ขอนแก่นไทย
วเิชียรการโยธา 

60 495,000.00 495,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ท่าแร่ หมู่ท่ี 10 สายคลอง
ส่งนํ้าถึงนาพอ่รํา 

0 
1 สัญญาจา้ง 16/2561 
หจก.ประภสัราการ
โยธา 

60 398,000.00 0.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

5. โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนอง
หญา้แพรก หมู่ท่ี 11 
สายบา้นนายสนิทถึง
บา้นพอ่คูณ 

100 1 สัญญาจา้ง 14/2561 60 374,000.00 374,000.00 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นดอนหนั หมู่
ท่ี 14 สายเขียงเน้ือไป
หนองทุ่งมน 

100 
1 สัญญาจา้ง 9/2561 
หจก.ขอนแก่นไทย
วเิชียรการโยธา 

60 492,500.00 492,500.00 

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวา่ง บา้นดอน
นอ้ย หมู่ท่ี 6 หนา้บา้น
แม่สังวาลและบา้นแม่
หน่อย 

100 
1 ใบสั่งจา้ง 
120/2561 ร้านซีเอน็ 

60 18,800.00 18,800.00 

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวา่ง บา้นท่าแร่ 
หมู่ท่ี 10 สายหวัโคง้ท่า
แร่ไปหนองออ้ 

100 
1 ใบสั่งจา้ง 
119/2561 

30 23,000.00 23,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคน 

9. โครงการจดัหา
อาหารเสริม (นม) 
สาํหรับนกัเรียนและ
เด็กเล็กก่อนวยัเรียน
ตาํบลดอนหนั 

74 
1 สัญญาซ้ือขาย
2/2561 องค์ก๋าร
ส่งเสริมกิจการโคนม 

153 699,246.69 518,135.49 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10. โครงการจา้งเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวนัสาํหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ของ อบต.ดอนหนั 

100 
1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองหญา้
แพรก 

65 23,400.00 23,400.00 

    
2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นดอนแดง 

65 27,300.00 27,300.00 

    
3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัท่าชลาวาส 

65 19,500.00 19,500.00 

    
4 ศููนญพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองหญา็
แพรก 

90 19,100.00 19,100.00 

    
5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นดอนแดง 

90 27,700.00 27,700.00 

    
6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัท่าชลาวาส 

90 28,000.00 28,000.00 

11. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

0 
1 ใบสั่งซ้ือ 42/2561 
นางสาวพรทิพย ์เพช็
รณรงค ์

7 8,680.00 0.00 

    
2 นางสมจิตร วเิชฎฐ
พงษ ์

2 6,000.00 0.00 

    
3 ใบสั่งจา้ง 121/2561 
นายศิริพร ทองรีร 

2 5,000.00 0.00 

    4 ร้านเคทีป้ายทอง 20032561 300.00 0.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

12. โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 

1 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

7 4,000.00 4,000.00 

    

2 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 4,000.00 4,000.00 

    

3 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 4,000.00 4,000.00 

    

4 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

7 4,000.00 4,000.00 

    

5 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 3,500.00 3,500.00 

    
6  นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์

9 3,500.00 3,500.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    

7 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

8 3,500.00 3,500.00 

13. โครงการสนบัสนุน
การสร้างเสริม
สวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

99 

1 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

7 964,800.00 964,800.00 

    

2 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 962,300.00 961,100.00 

    

3 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 961,100.00 961,100.00 

    

4 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

7 959,600.00 960,400.00 

    
5 นายสมพร สมบุญ
มาก 

5 1,800.00 1,800.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    

6 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

10 951,600.00 951,600.00 

    

7 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

9 948,600.00 948,600.00 

    

8 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

8 947,800.00 947,800.00 

14. โครงการสนบัสนุน
การสร้างเสริม
สวสัดิการทางสังคม
ใหแ้ก่ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ 

100 

1 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

7 336,000.00 336,000.00 

    

2 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาว
ธญัญารัตน์ รังสิมานพ 

10 337,600.00 337,600.00 

    

3 นางธญัชนก ด่านซา้ย 
นางสาวธวลัฉตัร 
อุปถมัภ ์นางสาวธญัญา
รัตน ์รังสิมานพ 

10 316,000.00 316,000.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    

4 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

7 335,200.00 335,200.00 

    

5 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

10 336,800.00 336,800.00 

    

6 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

9 339,200.00 339,200.00 

    

7 นางธญัชนก ด่าน
ซา้ย นางสาวธวลั
ฉตัร อุปถมัภ ์
นางสาวธญัญารัตน์ 
รังสิมานพ 

8 342,400.00 342,400.00 

15. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัตาํบล 

100 
1 กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ 

365 250,000.00 250,000.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

16. โครงการอุดหนุน
งบประมาณสนบัสนุน
อาหารกลางวนัสาํหรับ
นกัเรียนทุกคนใน
โรงเรียนของรัฐเขต
พื้นท่ีตาํบลดอนหนั 

100 
1 โรงเรียนบา้นดอน
หนัวทิยาสาร 

50 71,000.00 71,000.00 

    
2 โรงเรียนบา้นดอน
แดงดอนนอ้ยวทิายา 

50 90,000.00 90,000.00 

    
3 โรงเรียนบา้นโนน
เขวา 

50 66,000.00 66,000.00 

    
4 โรงเรียนบา้นโนน
ตุ่นประชาบาํรุง 

50 66,000.00 66,000.00 

    
5 โรงเรียนบา้น
หนองหญา้แพรกท่า
แร่ 

50 271,000.00 271,000.00 

    
6 โรงเรียนบา้นเหล่า
นกชุมวทิยาสรรค ์

50 133,000.00 133,000.00 

    
7 โรงเรียนบา้นดอน
หนัวทิยาสาร 

90 79,000.00 79,000.00 

    
8 โรงเรียนบา้นดอน
แดงดอนนอ้ยวทิายา 

90 85,000.00 85,000.00 

    
9 โรงเรียนบา้นโนน
เขวา 

90 66,000.00 66,000.00 

    
10 โรงเรียนบา้นโนน
ตุ่นประชาบาํรุง 

90 67,000.00 67,000.00 

 
 



41 
 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    
11 โรงเรียนบา้น
เหล่านกชุมวทิยา
สรรค ์

90 134,000.00 134,000.00 

    
12 โรงเรียนบา้น
หนองหญา้แพรกท่า
แร่ 

90 283,000.00 283,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 

17. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดั
ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนตาํบลดอน
หนั 

0 
1 นางสาวไพรระหง 
บวัตูม 

1 3,000.00 0.00 

    
2 ใบสั่งจา้ง 126/2561 
นายศิริพร ทองรี 

1 3,000.00 0.00 

    
3 นายชยัรัตน์ พร้อม
สันเทียะ 

7 7,240.00 0.00 

    4 ร้านเคทีป้ายทอง 7 300.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

18. โครงการจา้งเหมา
สถานท่ีกาํจดัขยะมูล
ฝอยของตาํบลดอนหนั 

100 
1 บริษทั อลัไลแอนซ์
คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

31 44,025.00 44,025.00 

    
2 บริษทั อลัไลแอนซ์
คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

30 39,210.00 39,210.00 

    
3 บริษทั อลัไลแอนซ์
คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

31 39,041.25 39,041.25 

    
4 บริษทั อลัไลแอนซ์
คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

31 46,668.00 46,668.00 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วนั) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    
5 บริษทั อลัไลแอนซ์
คลีน เพาเวอร์ จาํกดั 

28 39,504.00 39,504.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

19. โครงการจดัการ
แข่งขนัเยาวชนตา้นยา
เสพติดตาํบลดอนหนั 
"ดอนหนัเกมส์" 

0 1 ใบสั่งซ้ือ 41/2561 3 80,340.00 0.00 

    2 ใบสั่งจา้ง 40/2561 7 19,800.00 0.00 

    3 นายค็์ อต สิทธร 7 6,000.00 0.00 

    
4 นางรัตติยา 
สร้อยทอง 

3 14,700.00 0.00 

    
5 นางสาวสายฝน 
จนัทร์อาภาส 

30 44,800.00 0.00 

20. โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ 

100 
1 จ่าอากาศเอกพิริยะ 
หลา้สีดา 

7 17,500.00 17,500.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทีด่ี 

21. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายไดข้อง อบต.
ดอนหนั 

100 
1 ใบสั่งจา้ง 107/2561 
นายสุภกิจ สุดวเิศษ 

7 8,190.00 8,190.00 

รวม 14,490,644.94 13,711,973.74 
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ส่วนที่  3 
 

รายงานความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนหนัไดด้าํเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหนั  ประจาํปี  2561  และไดส้รุปความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหันเก่ียวกบัการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหัน คร้ังท่ี  1  ผลการดาํเนินงานระหว่างเดือน
ตุลาคม  2560  ถึงเดือนมีนาคม  2561  แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. การดาํเนินโครงการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหนัท่ีผ่านมา  ไม่แจง้รายละเอียดและ
ขั้นตอนการดาํเนินโครงการพฒันาไปยงักาํนนั / ผูใ้หญ่บา้นหรือผูน้าํชุมชนเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
ทราบ  เช่น แจง้วา่ผูรั้บจา้งจะเขา้ดาํเนินการโครงการพฒันาเม่ือใด  กรรมการตรวจรับงานจา้งมีใครบา้ง  มีการแจง้ตรวจ
รับงานจา้งเม่ือใด  เป็นตน้  ขอ้เสนอแนะ  เห็นควรมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไดแ้จง้รายละเอียดการดาํเนิน
โครงการพฒันาในทุกขั้นตอนไปยงักาํนนั / ผูใ้หญ่บา้นเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดท้ราบก่อนจะมีการดาํเนิน
โครงการพฒันา  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาํเนินโครงการพฒันา  และทาํให้โครงการมี
ประสิทธิภาพสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  2.  การจดัทาํโครงการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  โดยเฉพาะการก่อสร้าง
ร่องระบายนํ้ า  คณะกรรมการพบว่าการก่อสร้างร่องระบายนํ้ าบางสาย  นํ้ าในร่องระบายนํ้ าไม่ไหล  เกิดนํ้ าขงัในร่อง
ระบายนํ้ า  ทาํให้เกิดยุงลายและมีกล่ินเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ขอ้เสนอแนะ  เห็นควรกาํชบัให้ช่าง
ควบคุมงานได้กาํกบัดูแลการก่อสร้างของผูรั้บจา้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบแปลน และรายละเอียดใน
สัญญา  และให้ความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งกบัการจบัระดบัทิศทางการไหลของนํ้ า  เพื่อให้นํ้ าไหลสะดวกและไม่ขงัในร่อง
ระบายนํ้า  สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  3.  การจดัทาํโครงการพฒันา  โดยเฉพาะการสํารวจและออกแบบโครงการพฒันา  เช่น  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างร่องระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  วางท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น  
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บางโครงการพฒันา  การสํารวจและออกแบบโครงการพฒันายงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได ้ เช่น การวางท่อระบายนํ้ าท่ีมีขนาดเล็กเกินไปไม่ก่ีปีท่ออาจตนัได ้ หรือการก่อสร้าง
ร่องระบายนํ้ าท่ีไม่ดูทิศทางการไหลของนํ้ า ทาํให้นํ้ าไปท่วมขงัท่ีปลายร่องระบายนํ้ า การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่ไดว้างท่อลอดถนนเตรียมรับการก่อสร้างร่องระบายนํ้า ทาํใหน้ํ้าเอ่อท่วมขงัถนนได ้ เป็นตน้   
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ขอ้เสนอแนะ  ในการสํารวจและออกแบบการจดัทาํโครงการพฒันาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ก่อนท่ีจะมีการออกแบบโครงการพฒันา  ควรให้ผูมี้หนา้ท่ีสํารวจและออกแบบไดป้ระสานกาํนนั / ผูใ้หญ่บา้นหรือผูน้าํ
ชุมชนในพื้นท่ี  ร่วมปรึกษาหารือในการออกแบบ  เพื่อให้ทราบลกัษณะพื้นท่ีจริงรวมทั้งพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนท่ีตอ้งใชป้ระโยชน์จากโครงการพฒันา  อนัจะทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริงตามหลกัธรรมาภิบาล 
  4.  การดาํเนินโครงการพฒันา  ก่อสร้างร่องระบายนํ้ า  วางท่อระบายนํ้ า  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  คณะกรรมการตรวจพบว่า  มีบางโครงการท่ีผูรั้บจา้งไม่เก็บเศษวสัดุบริเวณท่ีทาํการก่อสร้างโครงการและปรับ
พื้นผวิจราจรใหเ้รียบร้อย  ทาํใหป้ระชาชนตอ้งประสบปัญหาในการสัญจร  ขอ้เสนอแนะ  เห็นควรกาํกบัดูแลให้ผูรั้บจา้ง
ดาํเนินการเก็บหนา้งานใหเ้รียบร้อย  ไม่กองเศษวสัดุเหลือจากการดาํเนินโครงการไว ้
  5.  การก่อสร้างร่องระบายนํ้ า  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  ควรสํารวจและออกแบบการก่อสร้างโดย
สามารถเปิดฝาร่องระบายนํ้ าได ้ และควรเทคอนกรีตทบัขา้งร่องดว้ย  เพื่อป้องกนัดินไหลลงไปอุดตนัในร่องระบายนํ้ า  
และยงัสะดวกต่อการทาํความสะอาดอีกดว้ย 
  6.  การวางท่อระบายนํ้ า  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  การวางท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพกั  ควรจะวางท่อระบายนํ้ าขนาดใหญ่กว่าท่อขนาด  40 x 100 เซนติเมตร ท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลดอนหัน
กาํหนดในโครงการพฒันา  เพื่อให้มีการระบายนํ้ าท่ีดี ท่ออุดตนัยาก  ในส่วนการวางท่อระบายนํ้ าขนาดเล็ก (40 x 100 
เซนติเมตร)  ควรหลีกเล่ียงการดาํเนินการ  เน่ืองจากภายในเวลาไม่ก่ีปีท่อจะตนั นํ้ าไม่ไหลทาํให้นํ้ าท่วมขงั ประชาชนก็
จะไดรั้บความเดือดร้อน  และพบวา่ยงัทาํความสะอาดยากดว้ย  แมจ้ะมีบ่อพกัหลายบ่อก็ตาม 
  7.  ปัญหาระบบผลิตนํ้ าประปาหมู่บา้นไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  นํ้ าไม่สะอาด  อาจ
ก่อให้เกิดโรคแก่ประชาชนได ้ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีของประปา 5 ดอน  และพบว่าไม่มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้ า   
ขอ้เสนอแนะ   คณะกรรมการมีความเห็นวา่  ควรมีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนหนัใน
การตรวจสอบคุณภาพนํ้ าประปาในเขตพื้นท่ี  และหากพบวา่มีความสกปรกเกินกวา่มาตรฐาน  จะไดมี้การปรับปรุงและ
แกไ้ขใหป้ระชาชนไดมี้นํ้าสะอาดไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ  และห่างไกลจากการเกิดโรคในการอุปโภคนํ้า 
  8.  ในการดาํเนินโครงการเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอน
หนั เช่น  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างร่องระบายนํ้ า  วางท่อระบายนํ้ า ฯลฯ  พบวา่ยงัมีบางโครงการไม่มี
การตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือกรรมการตรวจรับงานจา้งทาํให้ประชาชนไม่มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบโครงการว่าสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ทจ้ริงหรือไม่  ขอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  
ควรแต่งตั้งตวัแทนประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือคณะกรรมการตรวจงานจา้งในโครงการก่อสร้าง
ทุกประเภท  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอน ตามหลกัธรรมาภิบาล หากเกิดปัญหาในการดาํเนินการจะสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที  และเป็นการช่วยป้องกนั 
ปัญหาการทุจริตไดอี้กทางหน่ึง  สอดคลอ้งตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของกระทรวงมหาดไทย  นอกจากน้ี 
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คณะกรรมการยงัมีความเห็นเพิ่มเติมวา่  ประชาชนผูเ้ป็นตวัแทนประชาคมหมู่บา้นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงาน
จา้งของ อบต. ควรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  และเจา้ตวัยินดีเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจา้ง  รวมทั้งเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจงานจา้งเป็นอยา่งดี 
  9.  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลดอนหัน  
ขอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  ควรมีการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัหลายหน่วยงาน  โดยองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลดอนหนัเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการดาํเนินงาน  และมีหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานในพื้นท่ี  เนน้
การสร้างภูมิคุม้กนัและความรู้ความเขา้ใจตามอาํนาจหน้าท่ีให้แก่นกัเรียน  นกัศึกษาและเยาวชนในพื้นท่ี  ให้มีความ
เขา้ใจและห่างไกลยาเสพติดในอนาคตต่อไป 
  10. ตามท่ี อบต.ดอนหันได้อุดหนุนงบประมาณสนับสนุน การตั้ งจุดสกัดภายในหมู่บ้านของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  คณะกรรมการพบว่า  ในเวลากลางว ัน 
คณะกรรมการหมู่บา้นไม่ค่อยตั้งจุดสกดัภายในหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการใช้รถสัญจรภายในหมู่บา้นเป็นจาํนวนมาก  
แต่กลบัพบวา่ มีการตั้งจุดสกดัในช่วงเวลาพลบคํ่า ไปถึงดึกหรือถึงเชา้  ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมามาก
นัก  และการท่ีไม่มีจุดสกัดในเวลากลางวนัอาจทาํให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนได้ง่าย   ข้อเสนอแนะ    คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นวา่  การตั้งจุดสกดัภายในหมู่บา้น  ควรตั้งจุดสกดัภายในหมู่บา้น  ในช่วงเวลา  08.00  -  24.00 น.  โดยให้
ความสําคญักบัการตั้งจุดสกดัในช่วงเวลา  08.00  -  18.00  น.  ซ่ึงมีการใชร้ถสัญจรภายในหมู่บา้นเป็นจาํนวนมาก   อนั
จะเป็นการป้องกนัปัญหาการเกิดอุบติัเหตุของประชาชนในหมู่บา้นช่วงเทศกาลไดเ้ป็นอยา่งมาก 
  11. การตรวจสอบการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  คณะกรรมการพบว่า  การสํารวจ ออกแบบและ
ประมาณการโครงการก่อสร้างเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  โดยกองช่าง ของ อบต.ดอนหนั  ไม่ไดด้าํเนินการสํารวจ
สถานท่ีจริง  เป็นการออกแบบและประมาณการตามขอ้มูลประชาคมหมู่บา้น   ทาํให้การออกแบบและประมาณการไม่
ตรงกบัสภาพขอ้เทจ็จริงของพื้นท่ี  และเม่ือมีการประมาณการจึงไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการทางช่าง  เป็นการดาํเนินการ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ  ทาํให้ต้องมาดาํเนินการเปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีก่อนถึงจะสามารถดาํเนินการ
โครงการได ้  ส่งผลให้การดาํเนินการโครงการมีความล่าช้า   ขอ้เสนอแนะ   เห็นควรกาํชบัให้กองช่างผูรั้บผิดชอบการ
สาํรวจ  ออกแบบและประมาณการโครงการ  ตอ้งลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลจากสถานท่ีจริง  การออกแบบการก่อสร้างควรนาํ
ขอ้เสนอแนะของผูน้าํหมู่บา้นมาประกอบในการออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง  และใชห้ลกัวิชาการทางช่างใน
การประมาณการค่าใชจ่้ายของโครงการใหมี้ความถูกตอ้งต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหันจึงขอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนหนั  ประจาํปี  2560  คร้ังท่ี 1  รอบเดือน
ตุลาคม  2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560   เพื่อจกัไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2  พ.ศ.  2559  ขอ้ 29 (3)  และขอ้ 30 (5) ต่อไป 
 


