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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ  ข้อ 14  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริการส่วนต าบลดอนหัน  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหัน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหัน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนหัน  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหัน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนหันให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลดอนหัน
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล 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 วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ 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 าบลดอนหัน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนหันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน       ต าบล
ดอนหัน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรม

การพฒันา

ของ อปท. 

ภายในเดือน ธันวาคม 

คณะกรรม

การ

ติดตาม

และ

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

สภา

ท้องถิ่น 

รายงา

นผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เส
น

อ
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหันใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหันมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน    ต าบลดอน
หันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนหันเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 
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ส่วนที่ 2  การรายงานผลการด าเนินงาน 

********************* 
1. สรุปผลการรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดขอนแก่น แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองขอนแก่น และแผนชุมชน
ต าบลดอนหัน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลดอนหันเป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"ต าบลดอนหันน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี” 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

ระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ 

ทั่วถึงทั้งต าบล (แผนงานเคหะและชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได ้ 

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม) 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ  

ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(แผนงานการเกษตร) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ (แผนงานการเกษตร) 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(แผนงานการเกษตร)  
กลยุทธ์ที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร) 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงาน

รักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การท่องเที่ยว (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 



ยยยยยยP 

                                                                          การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                           |   13 
 

                                                                                                                                               แผนติดตามฯ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 
(แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

 
 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง 
แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
6.  มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
   1.  ร้อยละ 90 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอ านวยความสะดวกจาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 

2.  ร้อยละ 100 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 

   4.  ร้อยละ 30 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
6.  ร้อยละ 80 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 

   7.  ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8.  ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
9.  ร้อยละ 80 ของจ านวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 

   10.ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

    
  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งต าบลสันติสุข 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้  
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
 

3.เป้าประสงค์ 
 

4.ตัวช้ีวัด 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ  

ผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด  
กลยุทธ์ที่ ๖  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
กลยุทธ์ท่ี ๗  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ที่ 8  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบ 

ระบายน้ า 
กลยุทธ์ที่ 9 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ 

ทั่วถึงทั้งต าบล 
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์ที่ 12  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
กลยุทธ์ที่ 17  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 18  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ กล
ยุทธ์ที่ 19  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน 
 
   

1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน 
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงทุนทาง

สังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับการด าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4) (Strategic) Positioning เป็นการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน CSR ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งต าบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  4. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
  ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การป้องกันการรุกล้ าล าคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
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๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

1.2  การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
     รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) 
 

  โครงการที่ อบต.ด าเนินการ 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

อนุมัติ 
(บาท) 

 
 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานการณ์ด าเนินการ รายการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนนิการ

ได้ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบปี 
2564 

1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
เหล่านกชุม หมู่ที ่4 สายหนองโด 

325,500 325,500 0 - / - / - 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหัน หมู่ที 1 สายหอพักแม่ค าผวิ 
– นาพ่อสายทอง 

200,000 200,000 
 
0 

- / - / - 

3 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ้านโนนเขวา  
หมู่ที่ 3  

199,500 199,500 
 
0 

- / - / - 

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ้านเหล่านกชุม  
หมู่ที่ 4  

199,500 199,500 
 
0 

- / - / - 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่ที่ 5 สาย: ซอย
สันติสุข บ้านพ่อไสว   

183,000 183,000 

 
0 

- / - / - 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนนอ้ย หมู่ที่ 6 สาย : บ้าน
พ่อสุระเนตร – บ้านแม่มณีรัตน์ 

183,000 183,000 
0 - / - / - 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตุ่น หมู่ที ่7 สาย :  
บ้านพ่ออ าพร –  
บ้านพ่อเคน 

82,000 82,000 

 
0 

- / - / - 

8 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
บ้านสว่างมรรคา  
หมู่ที่ 8 

 
199,000 

 
 
 

 
199,000 

 
 
 

 
0 

- / - / - 

9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
หลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 

199,500 199,500 0 - / - / - 

10 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านทา่
แร่ หมู่ที่ 10  

199,500 199,500 0 - / - / - 

11 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที ่11 

199,500 199,500 0 - / - / - 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : หนอง
จอก – คลองส่งน้ า 

200,000 200,000 
 
0 

- / - / - 

13 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที ่13 

221,000 221,000 0 - / - / - 
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ล าดับ
ท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

อนุมัติ 
(บาท) 

 
 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานการณ์ด าเนินการ รายการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

อยู่
ระหว่าง 
ด าเนินก

าร 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนนิการ

ได้ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบปี 
2564 

14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านพ่อ
รักษา 

70,000 70,000 0 - / - / - 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านนาย
สายชล – บ้านพอ่สายค า 

416,000 416,000 

 
0 

- / - / - 

16 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 

181,000 181,000 
 
0 

- / - / - 

17 โครงการจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับนักเรียนและเด็ก
เล็กก่อนวยัเรียนต าบลดอนหัน 

94,094 94,094 
 
0 

- / - / - 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 

 
357,700 163,680 

 
194,020 

- / - / - 

19 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนของรัฐเขตพื้นที่ต าบล
ดอนหัน 

 
 

2,680,000 1,301,000 

 
 

1,379,000 

- / - / - 

20 โครงการสนับสนุนการสร้าง
เสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

 
14,101,200 4,307,400 

 
9,793,800 

- / - / - 

21 โครงการสนับสนุนการสร้าง
เสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

 
6,842,400 1,913,200 

 
4,929,200 

- / - / - 

22 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล 

 
220,000 220,000 

 
0 

- / - / - 

23 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,500 12,500 0 - / - / - 
24 โครงการบริหารจัดการน้ าใน 

“ล าห้วยชัน” 
30,000 30,000 0 - / - / - 

25 โครงการจ้างเหมาสถานทีก่ าจัด
ขยะมูลฝอยของต าบลดอนหัน 

 

700,000 170,740 529,260 - / - / - 

26 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

8,870 8,870 
 
0 

- / - / - 

27 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอนหัน หมู่
ที่ 1 

2,000 2,000 

 
0 

- / - / - 



ยยยยยยPpp

     18    |                                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

         แผนตดิตามและประเมนิผลแผน ประจ าปี พ.ศ.2564  

 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
 

โครงการ 

 
 

อนุมัติ 
(บาท) 

 
 

การ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 
 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานการณ์ด าเนินการ รายการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ
ด าเนนิการ

ได้ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบปี 
2564 

28 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 2 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

29 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านโนนเขวา 
หมู่ที่ 3 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านเหล่านกชมุ 
หมู่ที่ 4 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

31 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่5 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

32 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านดอนน้อย 
หมู่ที่ 6 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

33 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านโนนตุ่น 
หมู่ที่ 7 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

34 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านสว่างมรรคา หมูท่ี่ 
8 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

35 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหลุบหญา้
คา หมู่ที่ 9 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

36 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านทา่แร่ หมู่
ที่ 10 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

37 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่11 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

38 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่
พัฒนา หมู่ที ่12 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

39 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่13 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

40 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 14 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

41 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 

2,000 2,000 0 
- / - / - 

42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.ดอนหัน 

 
30,000 

9,792 20,208 - / - / - 
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    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เฉพาะปี พ.ศ.2564  
(ระหว่างเดือนตุลาม 2563 ถึง มีนาคม  2564) 
     
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

60 17,498,080 16 3,258,000 

2.พัฒนาคุณภาพ
คน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

64 24,279,960 7 8,011,874 

3.พัฒนา
เศรษฐกิจ  

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

16 1,975,000 1 30,000 

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
 

6 650,000 1 170,740 

5.การพัฒนา
สังคมและชุมชน
เข้มแข็ง 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
75 1,570,000 16 38,870 

6.การพัฒนาการ
บริหารจดัการทีด่ ี
 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 1,170,000 1 9,792 

รวม 235 47,143,040 42 11,519,276 
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         แผนตดิตามและประเมนิผลแผน ประจ าปี พ.ศ.2564  

 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2564 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ) 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

60 17,498,080 44 14,240,080 

2.พัฒนาคุณภาพ
คน 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

64 24,279,960 57 16,268,086 

3.พัฒนา
เศรษฐกิจ  

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

16 1,975,000 15 1,945,000 

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุ 
 

1.แผนงานการเกษตร 
 

6 650,000 5 479,260 

5.การพัฒนา
สังคมและชุมชน
เข้มแข็ง 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
75 1,570,000 59 1,531,130 

6.การพัฒนาการ
บริหารจดัการทีด่ ี
 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

14 1,170,000 13 1,160,208 

รวม 235 47,143,040 193 35,623,764 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ    พ.ศ.2564 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
เหล่านกชุม หมู่ที ่4 
สายหนองโด 

325,500 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

2. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนหัน 
หมู่ที 1 สายหอพัก
แม่ค าผิว – นาพอ่
สายทอง 

200,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน 

3. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก  
บ้านโนนเขวา  
หมู่ที่ 3  

199,500 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

4. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก  
บ้านเหล่านกชุม  
หมู่ที่ 4  

199,500 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

5. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหนองหญา้แพรก 
หมู่ที่ 5 สาย: ซอย
สันติสุข บ้านพ่อไสว   

183,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ระบายน้ าได้สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ าได้มาตรฐาน 

6. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
น้อย หมู่ที ่6 สาย : 
บ้านพ่อสุระเนตร – 
บ้านแม่มณีรัตน์ 

183,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ระบายน้ าได้สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ าได้มาตรฐาน 

7. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนตุ่น 
หมู่ที่ 7 สาย :  
บ้านพ่ออ าพร –  
บ้านพ่อเคน 

82,000 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน 
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ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก  
บ้านสว่างมรรคา  
หมู่ที่ 8 

 
199,000 

 
 
 

กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

9. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
หลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 

199,500 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

10. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
ท่าแร่ หมู่ที ่10  

199,500 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

11 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่
ที่ 11 

199,500 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

12 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหลา่
พัฒนา หมู่ที ่12 สาย 
: หนองจอก – คลอง
ส่งน้ า 

200,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน 

13 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่
ที่ 13 

221,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาได้สะดวก 

ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน 

14 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 14 สาย : 
บ้านพ่อรักษา 

70,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ระบายน้ าได้สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ าได้มาตรฐาน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

15 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 
สาย : บ้านนายสายชล 
– บ้านพอ่สายค า 

416,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ระบายน้ าได้สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ าได้มาตรฐาน 

16 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเจริญ หมู่ที ่
15 

181,000 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ระบายน้ าได้สะดวกน้ าไม่
ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ าได้มาตรฐาน 

17 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนและเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนต าบลดอน
หัน 

94,094 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ได้อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนและเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนต าบลดอนหัน 

นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม)ครบทุกคน 

18 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวันเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง 

163,680 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
3 แห่ง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอาหารกลางวัน
ครบทั้ง 3 แห่ง 

19 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณสนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนของรัฐเขต
พื้นที่ต าบลดอนหัน 

1,301,000 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับนกัเรียนทุก
คนในโรงเรียนของรัฐเขต
พื้นที่ต าบลดอนหัน 

 
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐ
ได้รับอาหารกลางวันครบ
ทั้งหมด 

20 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอาย ุ

4,307,400 
ส านักปลัด 

(งานพัฒนาชุมชน) 

เพือ่สนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ 
จากรัฐครบทุกคน 

21 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 

1,913,200 
ส านักปลัด 

(งานพัฒนาชุมชน) 

เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทพุพลภาพ 

ผู้พิการได้รับสวัสดิการจาก
รัฐครบทุกคน 

22 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

220,000 
ส านักปลัด 

(งานบริหารงาน
ทั่วไป) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

 
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การช่วยเหลือจากการ
ด าเนินโครงการของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

23 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,500 
ส านักปลัด 

(งานพัฒนาชุมชน) 
เพื่อเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปว่ย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ
จากรัฐครบทุกคน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

24 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการบริหารจัดการ
น้ าใน “ล าหว้ยชัน” 

30,000 

ส านักปลัด 
(งานเกษตร) 

กองช่าง 
(งานโยธา) 

เพื่อการบริหารจัดการน้ าใน 
“ล าห้วยชัน” 

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ในการบริหารจัดการน้ า 

25 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

โครงการจ้างเหมา
สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยของต าบลดอนหัน 

170,740 

ส านักปลัด 
(งานเกษตร) 

กองช่าง 
(งานโยธา) 

เพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย
ของต าบลดอนหัน 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการจัดเกบ็ขยะมูล
ฝอยอยา่งถูกสุขลักษณะ 

26 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

8,870 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การป้องกันไม่ให้ทรัพย์สิน
เสียหาย 

27 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนหัน หมู่ที ่1 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

28 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านดอนแดง หมู่ที ่2 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนแดงหมู่ที่ 2 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

29 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านโนนเขวา หมู่ที ่3 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านโนนเขวา หมู่ที ่3 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

30 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านเหล่านกชุม หมูท่ี่ 4 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

31 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านหนองหญา้แพรก 
หมู่ที่ 5 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

32 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านดอนน้อย หมู่ที ่6 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนนอ้ย หมู่ที่ 6 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

33 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
บ้านโนนตุ่น หมู่ที ่7 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพือ่ป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

34 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านสว่าง
มรรคา หมู่ที ่8 

2,000 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 
บ้านสว่างมรรคา หมูท่ี่ 8 

ประชาชนได้รับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

35 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
หลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 

2,000 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหลุบ
หญ้าคา หมู่ที่ 9 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

36 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านทา่
แร่ หมู่ที่ 10 

2,000 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านทา่แร่ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

37 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที ่
11 

2,000 

 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่11 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

38 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
เหล่าพัฒนา หมู่ที ่12 

2,000 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่
พัฒนา หมู่ที ่12 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

39 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที ่
13 

2,000 

 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่13 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

40 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
ดอนหัน หมู่ที ่14 

2,000 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 14 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

41 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้าน
ดอนเจริญ หมู่ที่ 15 

2,000 

 
ส านักปลัด 

(งานป้องกันฯ) 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 

ประชาชนได้รับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

42 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของอบต.
ดอนหัน 

9,792 

กองคลัง 
(งานพัฒนาจัดเก็บ

รายได้) 

เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายได้ของ
อบต.ดอนหัน 

ประชาชนได้รับการบริการ
เชิงรุกและได้รับการช าระ
ภาษีตามห้วงเวลาทีก่ าหนด 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนาที่

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย

น้ า สะพาน 
1 325,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเหล่านกชมุ หมู่ที่ 
4 สายหนองโด 

2. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 200,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน 
หมู่ที 1 สายหอพักแม่ค าผวิ – นาพอ่สายทอง 

3 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 199,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนเขวา  
หมู่ที่ 3  

4 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 199,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเหล่านกชมุ  
หมู่ที่ 4  

5 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 183,000 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่ที่ 5 สาย: ซอยสันติ
สุข บ้านพอ่ไสว   

6 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 183,000 

วางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอน
น้อย หมู่ที ่6 สาย : บ้านพอ่สุระเนตร – บ้านแม่
มณีรัตน์ 

7 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย
น้ า สะพาน 1 82,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น 
หมู่ที่ 7 สาย :  
บ้านพ่ออ าพร – บ้านพ่อเคน 

8 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบาย

น้ า สะพาน 
1 

 
199,000 

 
 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสวา่งมรรคา  
หมู่ที่ 8 
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                                                                                                                                               แผนติดตามฯ 

.. 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนาที่

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

9 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 199,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหลุบหญ้า
คา หมู่ที่ 9 

10 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 199,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าแร ่หมู่
ที่ 10  

11 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 199,500 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญา้
แพรก หมู่ที ่11 

12 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 200,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าพัฒนา หมู่ที ่12 สาย : หนองจอก 
– คลองส่งน้ า 

13 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 221,000 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองหญา้
แพรก หมู่ที ่13 

14 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 70,000 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที ่14 สาย : บ้าน
พ่อรักษา 

15 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 

สะพาน 
1 416,000 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านนาย
สายชล – บ้านพอ่สายค า 

16 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม รอ่งระบายน้ า 
สะพาน 1 181,000 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนเจริญ หมู่ที ่15 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

17 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอยา่งเท่าเทียม 

1 94,094 
จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนและ
เด็กเล็กก่อนวยัเรียนต าบลดอนหัน 

18 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอยา่งเท่าเทียม 

1 163,680 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 

19 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอยา่งเท่าเทียม 

1 1,301,000 
อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนของรัฐเขต
พื้นที่ต าบลดอนหัน 

20 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

1 4,307,400 
สนับสนุนการสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

21 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

1 1,913,200 
สนับสนุนการสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

22 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

1 220,000 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล 

23 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 

1 12,500 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

24 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
พัฒนาปัจจยัในการผลิตและจ าหนา่ย 

1 30,000 บริหารจัดการน้ าใน “ล าหว้ยชัน” 

25 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนา
และสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียอยา่งยั่งยืน 1 170,740 

จ้างเหมาสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยของต าบล
ดอนหัน 

26 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เฝ้าระวังภัยต่างๆของ 
ชุมชน 

1 8,870 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล
ต่างๆ 

27 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เฝ้าระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล
ปีใหม่ บ้านดอนหัน หมู่ที ่1 

28 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
เฝ้าระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาล
ปีใหม่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

29 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 

30 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่นกชุม หมู่ที่ 4 

31 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 

32 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 

33 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านโนนตุ่น หมู่ที ่7 

34 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที ่8 

35 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหลุบหญา้คา หมู่ที ่9 

36 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านทา่แร่ หมู่ที่ 10 

37 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 

38 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่พัฒนา หมู่ที่ 12 

39 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 



ยยยยยยPpp

     30    |                                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

40 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 

41 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้า
ระวังภัยต่างๆของชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที ่15 

42 
การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

แผนงานการพัฒนา การพัฒนาระบบ
การบริหารงานราชการและการบริการ
ประชาขนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
ราชการให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

1 9,792 
เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้
ของอบต.ดอนหัน 

 
 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

1 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการ
พัฒนาก่อสร้าง

ปรับปรุง
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ร่อง

ระบายน้ า 
สะพาน 

1 325,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 
สายหนองโด 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

2 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการ
พัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ร่อง
ระบายน้ า 
สะพาน 

1 200,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ท ี1 
สายหอพักแม่ค าผวิ – นา
พ่อสายทอง 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการ
พัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ร่อง
ระบายน้ า 
สะพาน 

1 199,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านโนนเขวา  
หมู่ที่ 3  

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 



ยยยยยยP 

                                                                          การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                           |   31 
 

                                                                                                                                               แผนติดตามฯ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการ

จริง 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ

ได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายท่ีประชาชน
ได้รับ 

4 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 199,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านเหล่านกชุม  
หมู่ที่ 4  

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

5 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 183,000 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่ที่ 
5 สาย: ซอยสันติสุข บ้าน
พ่อไสว   

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

6 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 183,000 

วางท่อระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย 
หมู่ที่ 6 สาย : บ้านพ่อสุระ
เนตร – บ้านแม่มณีรัตน์ 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

7 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 82,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที ่7 
สาย :  
บ้านพ่ออ าพร – บ้านพ่อ
เคน 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

8 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 

 
199,000 

 
 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านสว่างมรรคา  
หมู่ที่ 8 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

9 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 199,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหลุบหญา้คา หมู่ที่ 9 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

10 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 199,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10  

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการ

จริง 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ

ได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

11 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 199,500 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่ที่ 
11 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

12 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 200,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหลา่พัฒนา หมู่
ที่ 12 สาย : หนองจอก – 
คลองส่งน้ า 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

13 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 221,000 
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่ที่ 
13 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

14 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 70,000 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนหัน หมู่ที ่14 สาย : 
บ้านพ่อรักษา 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

15 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 416,000 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 14 สาย : บ้านนาย
สายชล – บ้านพอ่สายค า 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

16 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ร่องระบายน้ า สะพาน 

1 181,000 
วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ 
หมู่ที่ 15 

ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
สัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น 

17 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
อย่างเท่าเทียม 

1 94,094 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนและเด็ก
เล็กก่อนวยัเรียนต าบลดอน
หัน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม)ทุกคน 

18 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
อย่างเท่าเทียม 

1 163,680 

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการ 
บริหารสถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวันเดก็เลก็ใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ทั้ง 3แห่ง 

เด็กได้รับอาหารกลางวัน
ครบทุกคน ทั้ง 3 แห่ง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา
ที่ด าเนินการ

จริง 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ

ได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมายท่ีประชาชน
ได้รับ 

19 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนาส่งเสริม
และพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ
อย่างเท่าเทียม 

1 1,301,000 

อุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนของรัฐเขตพื้นที่
ต าบลดอนหัน 

โรงเรียนของรัฐในเขต
พื้นที่ได้รับการสนับสนุน
อาหารกลางวันครบทุก
โรงเรียน 

20 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอยา่ง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

1 4,307,400 
สนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมครบ
ทุกคน 

21 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอยา่ง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

1 1,913,200 
สนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทพุพลภาพ 

ผู้พิการได้รับการสนับสนุน
การสร้างเสริมสวัสดิการ
ทางสังคมครบทุกคน 

22 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอยา่ง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

1 220,000 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการของ
กองทุนครบทุกหมู่บ้าน 

23 
การพัฒนาคุณภาพ
คน 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอยา่ง
เท่าเทียมและทั่วถึง 

1 12,500 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สนับสนุนการสร้างเสริม
สวัสดิการทางสังคมครบ
ทุกคน 

24 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัย
ในการผลิตและจ าหน่าย 

1 30,000 
บริหารจัดการน้ าใน “ล า
ห้วยชัน” 

ประชาชนที่ใช้น้ าในล า
ห้วยซันได้รับการแก้ไข
แหล่งน้ าและมีน้ าใช ้

25 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริม พัฒนาและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียอยา่งยั่งยืน 

1 170,740 
จ้างเหมาสถานทีก่ าจัดขยะ
มูลฝอยของต าบลดอนหัน 

 
ประชาชนได้รับการดูแล
ในการก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกวิธ ี

26 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัย
ต่างๆของ 
ชุมชน 

1 8,870 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

 
 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนาที่

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน
ที่

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

27 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนหัน หมู่ที ่1 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

28 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

29 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านโนนเขวา หมู่ที ่3 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

30 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านเหล่านกชุม หมู่ที ่
4 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

31 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 5 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

32 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนนอ้ย หมู่ที่ 6 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

33 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

34 

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านสวา่งมรรคา หมู่ที่ 
8 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึน้ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่
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ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ
พัฒนาที่

ด าเนินการ
จริง 

(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน
ที่

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือ
ได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

35 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านหลุบหญ้าคา หมู่
ที่ 9 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

36 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านท่าแร่ หมู่ที ่10 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

37 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 11 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

38 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 
12 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

39 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านหนองหญ้าแพรก 
หมู่ที่ 13 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

40 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนหัน หมู่ที ่14 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

41 
การพัฒนาสังคม
และชุมชนเข้มแข็ง 

แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แบบมีส่วนร่วมเพือ่เตรียมความ
พร้อมและเฝ้าระวังภัยต่างๆของ
ชุมชน 

1 2,000 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 
15 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิมากขึน้
ในช่วงเทศกาลปีใหม ่

42 
การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี 

แผนงานการพัฒนา การพัฒนา
ระบบการบริหารงานราชการและ
การบริการประชาขนรวมทั้งพัฒนา
อาคารสถานที่ราชการให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ 

1 9,792 
เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายได้ของอบต.
ดอนหัน 

 
ประชาชนได้รับการบริการ
จากอบต.เชิงรุกและทั่วถึง 
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         แผนตดิตามและประเมนิผลแผน ประจ าปี พ.ศ.2564  

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหวา่งเดือน ตลุาคม 2563 ถึง มีนาคม  2564) 
   
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน  
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/ แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

- รายงานสถานการด าเนินการ รอบ 6 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 17.87 
 

- อยูร่ะหว่างการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 82.13 
 

- ด าเนินการเสร็จแล้ว 
คิดเป็นรอ้ยละ 17.87 

 
1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน  
1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) ใน

ระดับพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน 
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้

ความรุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้
ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   2. พ้ืนที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้เด็กจึงมีความจ าเป็นต้องมีการติดตามผลให้
ค าปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งต าบล เป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า ท าให้ประชาชนไม่มีการจับจ่ายใช้สอยและมีปัญหาการตกงานเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่าง

แท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง  
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยส าคัญ 

ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยัง
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ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  
  1. การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรยังขาดการประสานงาน
ในองค์กร  
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  3. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  4. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
  5. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

6. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  

   ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้
จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยยยยยยPpp

     38    |                                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

         แผนตดิตามและประเมนิผลแผน ประจ าปี พ.ศ.2564  

 
 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15 75.00 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62 95.38 
      3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 10 10 100 
      3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      3.3  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 10 100 
      3.4  วิสัยทัศน์ 5 5 100 
      3.5  กลยุทธ์ 5 5 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวม 100 92 90.12 
 

1.พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90.12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การ
ด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

2. ข้อมูล... 
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  2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน 

20 18 90  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ว งอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100  

 1.6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และกา รด า เ นิ นก ารประ ชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนหัน 

2 2 100  

รวม 20 18 90  
 

  1.สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน        ต าบลดอนหัน ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

2. ผลการ... 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 57 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 

   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
   5.7   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 

   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 3 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 

   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 

รวม 100 95 

 
1.พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95   

ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

/.2  ข้อมูล... 
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  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ าสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจ านวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ ได้คะแนน  5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน  และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 42 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
๓.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

1 เพศ   
 - ชาย 1-15 60 

- หญิง 1-15 90 
2 อายุ   
 ต่ ากว่า 20 ปี  - 

20-30 ปี 1-15 15 
31-40 ปี 1-15 15 
41-50 ปี 1-15 35 
51-60 ปี 1-15 20 
60 ปีขึ้นไป 1-15 65 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 1-15 72 

- มัธยมศึกษา 1-15 25 
- อนุปริญญา 1-15 18 
- ปริญญาตรี 1-15 35 
- สูงกว่าปริญญาตร ี  - 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

4 อาชีพ   
 -รับราชการ 1-15 22 

-เอกชน 1-15 5 
-รัฐวิสาหกิจ 1-15 2 
-รับจ้าง 1-15 38 
-นักเรียน/นักศึกษา 1-15 20 
-ธุรกิจส่วนตัว 1-15 5 
-ค้าขาย 1-15 21 
-เกษตรกร 1-15 10 
-อื่น ๆ ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

1-15 
27 

- ประชาชน  1 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น  3 
- ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 
10 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  1 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  

 
3 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อป
พร.)  

 
1 

 - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  1 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

 
2 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   1 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน 
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  2 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั วแทนทางธุ รกิ จ /การค้ า /กา รลงทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

 1 

- สื่อมวลชน  - 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 - 

 รวม 150 
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เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต าบลดอนหัน ที่มีต่อผลด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามไว้ 
5 ระดับ ดังนี้ 

  ความพึงพอใจ มากท่ีสุดหรือดีมาก   ก าหนดให้ 5 คะแนน 
  ความพึงพอใจ มากหรือดี    ก าหนดให้ 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจ ปานกลางหรือพอใช้   ก าหนดให้ 3 คะแนน 
  ความพึงพอใจ น้อยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
  ความพึงพอใจ น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข ก าหนดให้ 1  คะแนน 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ มากท่ีสุดหรือดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ มากหรือดี 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ปานกลางหรือพอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ น้อยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจ น้อยท่ีสุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
60 
90 

 
40.00 
60.00 

รวม 150 100 
2. อายุ 

     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20 - 30  ปี 
     31 - 40  ปี 
     41 – 50  ปี 
     51 – 60  ปี 
     60 ปีขึ้นไป 

 
- 

15 
15 
35 
20 
65 

 
- 

10.00 
10.00 
23.34 
13.33 
43.33 

รวม 150 100 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
72 
25 
18 
35 
- 

 
48.00 
16.67 
12.00 
23.33 

- 
รวม 

 
117 100 
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4. อาชีพ 

-รับราชการ 
-เอกชน 
-รัฐวิสาหกิจ 
-รับจ้าง 
-นักเรียน/นักศึกษา 
-ธุรกิจส่วนตัว 
-ค้าขาย 
-เกษตรกร 
-อ่ืนๆ ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
     ประชาชน 
     สมาชิกสภาท้องถิ่น 
     ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน      
     แพทย์ประจ าต าบล 
     ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  
     สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
     กรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
     กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
     กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน    
     อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน  
        กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
     ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
     กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทน 
        ทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/ 
        การท่องเที่ยว  
     สื่อมวลชน 
     ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา 
        อุตสาหกรรมจังหวัด 
 

 
22 
5 
2 
38 
20 
5 
21 
10 
27 

 
14.66 
3.33 
1.33 
25.34 
13.34 
3.34 
14.00 
6.66 
18.00 

 

รวม 150 100 
   
  จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน 
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยน าเอาข้อมูล จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีอยู่ เพ่ือ



ยยยยยยPpp

     46    |                                การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

         แผนตดิตามและประเมนิผลแผน ประจ าปี พ.ศ.2564  

ศึกษา การความเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  
4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหันได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้
ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
  
5.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 (พ.ศ.2564)     ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม 
มีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดอนหนั ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านเหลา่นกชุม 
หมู่ที่ 4 สายหนองโด 

325,500 0 325,500 0 

2 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนหัน หมู่ท ี1 สาย
หอพักแม่ค าผิว – นาพ่อ
สายทอง 

200,000 0 200,000 0 

3 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
บ้านโนนเขวา  
หมู่ที่ 3  

199,500 0 199,500 0 

4 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
บ้านเหล่านกชุม  
หมู่ที่ 4  

199,500 0 199,500 0 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านหนองหญา้แพรก หมู่
ที่ 5 สาย: ซอยสันติสุข 
บ้านพ่อไสว   

183,000 0 183,000 0 

6 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : 
บ้านพ่อสุระเนตร – บ้าน
แม่มณีรัตน์ 

183,000 0 183,000 0 

7. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที่ 7 สาย :  
บ้านพ่ออ าพร –  
บ้านพ่อเคน 

82,000 0 82,000 0 

8. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก  
บ้านสว่างมรรคา  
หมู่ที่ 8 

 
199,000 

 
 
 

0 

 
199,000 

 
 
 

0 

9. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านหลุบหญ้าคา 
หมู่ที่ 9 

199,500 0 199,500 0 

10. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านทา่แร่ หมู่ที ่
10  

199,500 0 199,500 0 

11 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านหนองหญ้า
แพรก หมู่ที ่11 

199,500 0 199,500 0 

12 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหล่าพัฒนา หมู่ที ่12 
สาย : หนองจอก – คลอง
ส่งน้ า 

200,000 0 200,000 0 

13 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก บ้านหนองหญ้า
แพรก หมู่ที ่13 

221,000 0 221,000 0 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที ่
14 สาย : บ้านพอ่รักษา 

70,000 0 70,000 0 

15 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนหัน หมู่ที ่14 สาย : 
บ้านนายสายชล – บ้าน
พ่อสายค า 

416,000 0 416,000 0 

16 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนเจริญ หมู่ที่ 15 

181,000 0 181,000 0 

17 การพัฒนาคุณภาพคน 

โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับ
นักเรียนและเด็กเล็กกอ่น
วัยเรียนต าบลดอนหัน 

1,424,000 0 94,094 1,329,906 

18 การพัฒนาคุณภาพคน 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับ
อาหารกลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 แห่ง 

357,700 0 163,680 194,020 

19 การพัฒนาคุณภาพคน 

โครงการอุดหนุน
งบประมาณสนับสนุน
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ของรัฐเขตพื้นที่ต าบล
ดอนหัน 

2,680,000 0 1,301,000 1,379,000 

20 การพัฒนาคุณภาพคน 
โครงการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้สูงอาย ุ

14,101,200 0 4,307,400 9,793,800 

21 การพัฒนาคุณภาพคน 

โครงการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

6,842,400 0 1,913,200 4,929,200 

22 การพัฒนาคุณภาพคน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

220,000 0 220,000 0 

23 การพัฒนาคุณภาพคน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000 0 12,500 35,500 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

24 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการบริหารจัดการน้ า

ใน “ล าห้วยชัน” 
30,000 0 30,000 0 

25 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

โครงการจ้างเหมาสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของ
ต าบลดอนหัน 

700,000 0 170,740 529,260 

26 
การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

8,870 0 8,870 0 

27 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 1 

2,000 0 2,000 0 

28 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
แดง หมู่ที่ 2 

2,000 0 2,000 0 

29 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านโนนเข
วา หมู่ที ่3 

2,000 0 2,000 0 

30 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่
นกชุม หมู่ที่ 4 

2,000 0 2,000 0 

31 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่5 

2,000 0 2,000 0 

32 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
น้อย หมู่ที ่6 

2,000 0 2,000 0 

33 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านโนน
ตุ่น หมู่ที่ 7 

2,000 0 2,000 0 

34 

การพัฒนาสังคมและชมุชน
เข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านสว่าง
มรรคา หมู่ที่ 8 

2,000 0 2,000 0 

35 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหลุบ
หญ้าคา หมู่ที่ 9 

2,000 0 2,000 0 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

36 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านทา่แร่ 
หมู่ที่ 10 

2,000 0 2,000 0 

37 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่11 

2,000 0 2,000 0 

38 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านเหลา่
พัฒนา หมู่ที ่12 

2,000 0 2,000 0 

39 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านหนอง
หญ้าแพรก หมู่ที ่13 

2,000 0 2,000 0 

40 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
หัน หมู่ที่ 14 

2,000 0 2,000 0 

41 
การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ บ้านดอน
เจริญ หมู่ที่ 15 

2,000 0 2,000 0 

42 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของอบต.ดอนหัน 

30,000 0 9,792 20,208 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนดอนหันจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหันดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนดอนหัน   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลดอนหันเป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"ต าบลดอนหันน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี” 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

ระบายน้ า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ 

ทั่วถึงทั้งต าบล (แผนงานเคหะและชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์) 
 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้  

มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา) 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม) 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุและ  

ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(แผนงานการเกษตร) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ (แผนงานการเกษตร) 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(แผนงานการเกษตร)  
กลยุทธ์ที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร) 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงาน

รักษาความสงบภายใน) 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  

การท่องเที่ยว (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
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สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ 

และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 

(แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 
 

1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง 
แผนพัฒนาตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 
6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

      องค์การบริหารส่วนดอนหันได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนดอนหันได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หมายเหตุ  ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

62 11,409,552.42 63 37,490,575 53 26,450,505 

การพัฒนาคุณภาพคน 68 24,001,860 69 23,525,860 62 24,209,960 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 18 4,421,300 15 475,000 15 475,000 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

11 869,699 9 750,000 7 700,000 

การพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้มแข็ง 

75 14,425,000 73 13,960,000 73 1,530,000 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ด ี

10 235,000 13 402,000 14 1,170,000 

รวม 244 114,618,411.42 243 76,753,435.00 224 54,535,765.00 
 
 
 

 
 

ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนดอนหัน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  วันที่ 25 เดือน  
มิถุนายน พ.ศ.2562    โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 184 โครงการ งบประมาณ 
39,712,570.00 บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 40 10,662,000.00 

การพัฒนาคุณภาพคน 59 27,356,570.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 150,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 7 1,344,000.00 

การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 64 25,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 7 175,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
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4.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนดอนหัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ  จ านวนเงิน 11,519,276 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 42 โครงการ จ านวนเงิน 11,519,276 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 
40 

 
16 

 
16 3,258,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคน 59 7 7 8,011,874 

 
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
7 

 
1 

 
1 

 
30,000 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 
7 

 
1 

 
1 170,740 

5.การพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้มแข็ง 

 
64 

 
16 

 
16 

 
38,870 

6.การพัฒนาการบริหารจัดการ 
ที่ด ี

 
7 

 
1 

 
1 

 
9,792 

รวม 184 42 42 11,519,276 
 

4.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ 
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ 
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
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4.4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน) 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนหัน จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้ง
นี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนดอนหัน  เสนอเรื่องการประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับเอกชนหรือผู้รับเหมานั้น ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นฝ่ายประสานงาน โดยไม่ให้ประชาชนเป็นผู้
ประสานงานด้วยตนเอง อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความคาดเคลื่อนของข้อมูลได้ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในช่วงต้นปีงบประมาณ 
เพราะถ้าใกล้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่ มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


