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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดแนวทางและวิีีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนีันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ได้มีการติดตาม และประเมินผล
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (การด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึง เดือนกันยายน  
2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 
–พ.ศ.2565)  และตามยุทีศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  (e-plan) และ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทีิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
------- 

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

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทีิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาีารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันีมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



1.2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทีิภ าพ และ
ประสิทีิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทีิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลดอนดู่  
และประชาชนทั้ง  12 หมู่บ้าน  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิีีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนีันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ คัดเลือก 
จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 



  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิีีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิีีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิีีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิีีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทีศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิีีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิีีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิีีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิีีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิีีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ทีค่าดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  



  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ีันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ีันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
1.4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

นายก อบต. 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายก อบต. สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในต าบลดอนดู่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิีีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิีีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิีีการ เป็นต้น และ
หรื อ โ ดยการสร้ า ง เ ครื่ อ งกา รติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริ งหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง               
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทีศาสตร์ แผนงาน โครงการ        
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทีิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันี์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลดอนดู่ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทีิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทีิภาพท าให้เกิดผลลัพี์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
                 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง



อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันี์และปฏิสัมพันี์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกนั  
 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดระเบียบ วิีีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิีีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิีีหรือวิีีการต่าง ๆ 
  2.2 วิีีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อีิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามีรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิีีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิีีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิีีรีตอง   ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
 
 
 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต าบล
ดอนดู่   ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของต าบลดอนดู่  มีการบันทึกการสังเกต 



แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิีีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันี์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่จะมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทีศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทีศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุที์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิีีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู ่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทีิภาพและประสิทีิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนดู่ 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 



----------------   
 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นยุทีศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 

พ.ศ. 2561 – 2565 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่ก าหนดยุทีศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนดู่ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันีกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทีศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น อ าเภอ  
หนองสองห้อง   และแผนชุมชนต าบลดอนดู่  
 

  2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทีศาสตร์ที่ 1  ยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
    ยุทีศาสตร์ที่ 2  ยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
    ยุทีศาสตร์ที่ 3  ยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน 

   ยุทีศาสตร์ที่ 4  ยุทีศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  

  ยุทีศาสตร์ที่ 5  ยุทีศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน  และพัฒนาเศรษฐกิจฯลฯ 

   ยุทีศาสตร์ที่ 6  ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพตามหลักีรรมาภิบาล 

   2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  และทางน้ า 
    2.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3.  ส่งเสริมการศึกษา 
    4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    5.  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  การรักษาความปลอดภัย   
         3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    1. การคมนาคมสะดวก   
    2.  ระบบสาีารณูปโภค  สาีารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
    3.  การบริหารจัดการมีประสิทีิภาพ  ตามแนว ีรรมาภิบาล 
    4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
    5.  การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
    6.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนีรรม  และขนบีรรมเนียมประเพณี   
    7.  ประชาชนมีสุขภาพดี 
    8. จัดการทรัพยากรีรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
    9.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    10.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
                  
   4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       ประเด็นยุทีศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  ประกอบด้วย  



 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา  

1.  การป้องกันและบรรเทาสาีารณะภัย (อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตะภัย) 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 
3.  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 



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



2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม 83 5,460,300.00 100 13,041,495.00 74 35,497,193.00 73 63,399,282.00 31 4,100,000.00 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 65 6,667,089.00 65 7,818,009.00 59 5,472,624.00 68 4,906,942.00 64 5,035,502.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000,000.00 0 0.00 

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9 610,000.00 9 640,000.00 10 910,000.00 10 570,000.00 9 560,000.00 

การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้านบริหารงานทั่วไป 13 9,717,200.00 13 9,717,200.00 11 9,702,200.00 12 12,323,400.00 11 10,629,400.00 

รวม 170 22,454,589.00 187 31,216,704.00 154 51,582,017.00 164 91,199,624.00 115 20,324,902.00 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)



 
2.3  รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 5,086,700 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 34 6,449,512 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 34 11,542,104 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 30,000 

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 120,000 

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 9 12,178,400 

รวม 82 30,320,016 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

 2.4 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2564  มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองแวงยาว 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนดู่ 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดหว้า 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมถนน ในพื้นต าบล
ดอนดู่ 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก หมู่ท่ี 1-12 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แวงยาว ม.1 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง 
สะดวกสบายข้ึน 

สายทางท่ี 1 ทางรอบบ้าน ด้านทิศเหนือ เริ่มจากใกล้
บริเวณหน้าบ้านของนางเถียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สายทางท่ี 2 ทางสาย
ผ่าน (คุ้มโนนโพธิ์) เร่ิมจากผิวทาง คสล.สิ้นสุด ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือด าเนิน 
งานถนนผิวคอนกรีต มีพท.ไม่น้อยกว่า 788 ตร.ม. 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
แสง ม.2 

357,755.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

สายหนองแสง-โนนท่อน เริ่มจากสามสามแยกใกล้บริเวณ
หน้าบ้าน ครูจ๋าถึงเช่ือม ทล.สายหนองแวงยาว-โนนท่อน 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือด าเนิน งานถนนผิวคอนกรีต มีพท.ไม่น้อยกว่า 1,000
ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง กว้างประมาณ 0.20 ม. 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
ท่อน ม. 3 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

ทางสายรอบบ้านด้านทิศใต้ฝั่ง ตะวันออก เร่ิมจากทาง 
คสล.เดิมสิ้นสุด (นาพ่อเลื่อน) ถึงบริเวณหน้าบ้านนายน้อย
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือด าเนินงานถนน ผิวคอนกรีตมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
696 ตร.ม. 

8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่น้อย ม.4 

337,530.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

ทางสายคันคูหนองคลอง เร่ิมจาก ทาง คสล. เดิมสิ้นสุด 
ถึงระยะทาง 150 ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือด าเนินงานถนนผิวคอนกรีต มีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางกว้างประมาณ 0.20 
ม.หรือตามสภาพ 



9. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
สะอาด ม.6 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

สายทางท่ี 1 ทางสายนนท์ เริ่มจากเช่ือม ทช.ขก.3020 ถึง
ระยะยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สายทางท่ี 2 ทางสายหนองรัง เร่ิม
จากเช่ือม คสล.สายโนนสะอาด-ห้วยตะกั่ว ถึงระยะยาว 
100 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือด าเนิน งานถนนผิวคอนกรีตมีพท.ไม่น้อย
กว่า 700 ตร.ม. 

10. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัว
หนองแวง ม.7 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายข้ึน 

สายทางท่ี 1 ทางสายวิรัส เริ่มจากเช่ือมทช.ขก.3020 ถึง
ระยะยาว 200 เมตรขนาดกว้าง3.3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สายทางท่ี 2 ทางสายหัวหนอง ?ปอ
แดง เร่ิมจากเช่ือม ทช.ขก.3020 (ตรงข้ามปั้มน้ ามัน) 57 
ถึงระยะยาว 50 ม. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือด าเนิน งานถนนผิวคอนกรีต 
มีพท.ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม. 

11. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน บ้านห้วยตะกั่ว ม.
10 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกสบายข้ึน 

ทางสายเมรุเริ่มการจากท าการจากถนน คสล.เดิมสิ้นสุด 
สายไก่ถึงระยะยาว 150 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือด าเนิน งานถนนผิว
คอนกรีต มีพท.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

12. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดู่
เหนือ ม.12 

338,209.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกสบายข้ึน 

ก่อสร้างจ านวน 2 ช่วง รายละเอียดตามโครงการ 

13. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ 
ม.5 

317,253.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่าง สะดวกสบายข้ึน 

ด าเนินการเป็น 3 ช่วง รายละเอียดตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ก าหนด 

14. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหนองแสง หมู่ท่ี 
2 

44,395.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า 2. 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

15. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านโนนท่อน หมู่ท่ี 
3 

37,415.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

16. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหนองไผ่น้อย 
หมู่ท่ี 4 

37,345.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

17. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 5 

34,160.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

18. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ท่ี 7 (ก่อน อบต.ดอนดู๋) 

33,070.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

19. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหนองบัวลอง 
หมู่ท่ี 8 

111,075.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

20. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ท่ี 
10 (คุ้มฟาร์ม) 

11,695.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1.เพื่อขยายเขตระบบแรงต่ า 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

21. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านหนองแวงยาว หมู่ท่ี 
1 

60,416.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

22. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านโนนท่อน หมู่ท่ี 3 

56,325.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

23. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ท่ี 4 

40,385.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

24. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านดอนดู่ หมู่ท่ี 5 

26,335.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

25. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 6 

89,133.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

26. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านหัวหนองแวง หมู่ท่ี 7 
(คุ้มกองดิน) 

5,057.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 



27. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านกุดหว้า หมู่ท่ี 9 

76,708.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

28. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ท่ี 10 

19,113.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

29. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ท่ี 12 

26,022.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

1. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกจากมีไฟฟา้ใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

30. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างขยายระบบ บ้านหัว
หนองแวง ม.7 (หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองแวงยาว) 

36,045.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ท่ัวถึง จ านวน 3 ต้น 

31. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างระบบ ระบบ
จ าหน่ายแรงต่ าบ้านห้วยตะกั่วม.10 
(คุ้มในบ้าน) 

11,745.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
ท่ัวถึง 

จ านวน 2 ต้น 

32. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองบัวลอง หมู่ท่ี 8 

431,900.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านหนองบัวลองมี
น้ าประปาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างรากฐานหอถังสูง ติดต้ังหอถังเหล็ฏแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 

33. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านกุดหว้า หมู่ท่ี 9 

495,981.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านบ้านกุดหว้า ได้
มีน้ าประปาไว้ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างรากฐานหอถังสูง ติดต้ังหอถังเหล็ฏแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 

34. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เช่ือมหมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ท่ี 11 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเช่ือม
หมู่บ้าน บ้านป่าหวาย หมู่ท่ี 11 ให้
ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

35. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างขยายระบบจ าหน่าย
แรงต่ า บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ท่ี 12 
(คุ้มซื้อข้าว) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ท่ัวถึง จ านวน 5 ต้น 

36. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมและแสดง
ความสามารถ 

นักเรียนและเด็กทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม 

37. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์วัน
แม่แห่งชาติ 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อปลูกฝังเด็กในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส านักในพระคุณพ่อแม่ความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

38. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดซื้อชุดยาสามัญประจ า
บ้าน 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยาสามัญประจ าบ้าน
ส าหรับ ศพด. 

ซื้อยาสามัญประจ าบ้านส าหรับ ศพด. 

39. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เด็กเล็กและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม เด็กเล็กและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 

40. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก
(ศพด.3 แห่ง) 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. 132 คน 245 วัน 

41. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารเสริมนม 7 
โรงเรียน 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้เด็ก
นักเรียน ระดับ อ.1-ป.6 

โรงเรียนจ านวน 7 แห่ง 

42. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการสนับสนุน ภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการสนับสนุน ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

43. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑจ์ากข้าว 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

44. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมาน ฉันท์ของ
คนในชาติ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

45. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสอบถามข้อมูลและความต้องการของ
ประชาชนในต าบลมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและข้อบัญญัติ เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลและ
ความต้องการของประชาชนจากแผนชุมชนเข้าสู่
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินเพื่อออกหน่วยให้บริการ
เคลื่อนที ่

ประชาชนต าบลดอนดู่ 



46. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ประกอบสูตรอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

47. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

48. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตรส าหรับ เยาวชนในต าบล
ดอนดู่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

49. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

50. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกผักปลอดสารพิษ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

51. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) เพื่อ
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 
2564 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแปลงนโยบายด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่ การปฏิบัติใน
พื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนท่ัวไป 

52. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
ต าบลดอนดู่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมวันสตรี
สากล 8 มีนาคม ของทุกปี 

สนับสนุนบทบาทกลุ่มสตรื ภายในต าบลดอนดู่ 

53. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการปลูกต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิม
พระเกียรติฯร่วมใจไทยปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปลูกต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

54. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะและร่วมกิจกรรม
พร้อมท้ังให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความ
กตัญญู 

ผู้สูงอายุได้พบปะและร่วมกิจกรรมพร้อมท้ังให้ลูกหลานได้
แสดงออกถึงความกตัญญู 

55. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน
โฮม 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีท่ีดีงาม
ต่อไป 

สืบสานประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

56. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ ่

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีท่ีดีงาม
ต่อไป 

สืบสานประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

57. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องพัฒนาการเด็ก 

ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ 

58. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. 

0.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศพด. จ านวน 3 ศูนย์ 

59. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ จ านวน 2 อัตรา 

60. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมการท าขนมไทย 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบลดอนดู่ 

61. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและพัมนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลดอนดู่ 

50,624.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภายใน
ต าบลดอนดู่ 

กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 1 กลุ่ม 

62. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อ
และควบคุมโรคอุบัติใหม่ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม ่

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 



63. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขในเขตพื้นท่ีต าบลดอนดู่ 

64. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดอนดู่ 

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 

65. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกและลดขยะลดโรคใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในต าบลดอนดู่ 

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 

66. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมและฟื้นฟูผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้เพิ่มมากข้ึนเพื่อคอยช่วยเหลือประชาชน
ในเบ้ืองต้น 

67. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภคในพื้นท่ีต าบลดอนดู่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค น้ าท่ีมี
คุณภาพ 

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 

68. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ท้ัง 12 หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 

69. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ สมาชิก อปพร.ให้
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยได้อย่าง
เต็มความสามารถ 

สมาชิก อปพร. และจนท.ประจ าศูนย์ฯ 

70. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล (ต้ังจุดตรวจ) 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 

71. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

72. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรหนองสอง
ห้อง ตามโครงการฝึกอบรมผู้น า
ชุมชนคนประชารัฐป้องกันยาเสพติด 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนความร่วมมือกับประ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันอาชญากรรม 

ผู้น าชุมชนประชารชนในพื้นท่ีตต าบลดอนดู่ จ านวน 70 
คน 

73. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตามโครงการฯ 

จ านวน 12 หมู่บ้าน 

74. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท างานของบุคลากร 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

75. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส
ในการท างาน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึก
แก่ผู้บริาหาร ส.อบต.และ พนักงาน 

60 

76. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

โครงการจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์
การเก็บภาษี 

0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการ
ช าระภาษี 

ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการช าระภาษีประจ าปี 

77. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.ดอนดู่ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานการจัดเก็บภาษี
มีระบบท่ีแน่นอน 

อบต.ดอนดู่จะจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ 
ครอบคลุม 

78. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
ตามโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ
บุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ การ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

25,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการตามโครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ 
อปท. 

ปีละ 1 ครั้ง 



79. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

ค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,713,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จ านวน 1191 คน 

80. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

ค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,860,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้ผู้พิการ ผู้พิการ จ านวน 190 คน 

81. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

ค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติด
เช้ือ H.I.V. 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ติดเช้ือ H.I.V. 

จ านวน 18 คน 

82. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานท่ัวไป 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
ประจ าปี 2564 

20,000.00 ส านัก/กองคลัง 

เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับรู้ข่าวสารและ
รับทราบถึงความต้องการระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ผุ้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นท่ีต าบล
ดอนดู่ 

ประชาชนในต าบลดอนดู่ 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
2.5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

     องการบริหารส่วนต าบลดอนดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพนั/ ลง
นามในสัญญา รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 4,826,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,789,310 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อตุสาหกรรม 8 2,404,490.00 5 1,653,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 10 2,111,310.00 10 2,111,310.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื     

การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     

การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 1 25,000.00 1 25,000.00 

รวม 19 4,540,800.00 16 3,789,310.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.6 รายงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 

338,209.00 328,000.00 328,000.00 10,209.00 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 

357,755.00 348,000.00 348,000.00 9,755.00 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 

338,209.00 335,000.00 335,000.00 3,209.00 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 

337,530.00 335,000.00 335,000.00 2,530.00 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 

338,209.00 322,000.00 322,000.00 16,209.00 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 

338,209.00 328,000.00 328,000.00 10,209.00 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 

338,209.00 330,000.00 330,000.00 8,209.00 

8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

338,209.00 337,500.00 337,500.00 709.00 

9. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 

317,253.00 316,500.00 316,500.00 753.00 

10. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
หนองบัวลอง หมู่ที่ 8 

431,900.00 431,900.00 0.00 0.00 

11. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
กุดหว้า หมู่ที่ 9 

495,981.00 495,981.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 49,920.00 49,920.00 80.00 

13. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000.00 31,084.00 31,084.00 18,916.00 

14. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

25,000.00 21,949.50 21,949.50 3,050.50 

15. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,713,400.00 9,410,600.00 9,410,600.00 302,800.00 

16. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,860,000.00 1,829,000.00 1,829,000.00 31,000.00 

17. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 118,500.00 118,500.00 1,500.00 

18. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 
2564 

20,000.00 375.00 375.00 19,625.00 

 

 



ส่วนท่ี 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
 1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์
 ผลการให้คะแนนยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 20 18.45 92.25 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.27 86.35 
3 ยุทีศาสตร์ ประกอบด้วย      60 53.27 88.78 
 3.1 ยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่       10 9.64 96.4 
 3.2 ยุทีศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.18 91.8 
 3.3 ยุทีศาสตร์จังหวัด  10 9.27 92.7 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.64 92.8 
 3.5 กลยุที์        5 4.18 83.6 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุที์       5 4.09 81.8 
 3.7 จุดยืนทางยุทีศาสตร์       5 3.91 78.2 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทีศาสตร์ในภาพรวม       5 4.09 81.8 

รวมคะแนน 100 89 89 
 
  1) พบว่าประเด็นด้านข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ คะแนนสูงสุด  
18.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของคะแนนในด้านข้อมูลสภาพทั่วไป ฯ ที่เป็นเช่นนั้นเหตุผลเนื่องจากมี 
ข้อมูลพื้นที่ท่ีใกล้เคียงความจริง 
  2) พบว่าประเด็นจุดยืนทางยุทีศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุดคะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของคะแนน 
ในประเด็นจุดยืนทางยุทีศาสตร์  ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีโครงการพัฒนาจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพพ้ืนที่ 
การด าเนินงานจริง ท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่ 

20 18.45 92.25 

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

3 2.73 91 

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

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาีารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.91 95.5 

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

2 2 100 

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

2 2 100 

 1.7 ข้อมูล เกี่ ยวกับทรัพยากรีรรมชา ติ  เช่น  น้ า  ป่ า ไม้  ภู เขา  คุณภาพของ
ทรัพยากรีรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

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

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

3 2.36 78.67 

 รวม 20 18.45 92.25 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานมีความครอบคุลมครบถ้วน 
ขอเสนอแนะอาจเพิ่มเติมในส่วนของการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้งานได้เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.27 86.35 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทีศาสตร์จังหวัด 

ยุทีศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในเขตจังหวัด ยุทีศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทีศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.91 98.2 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

3 2.27 75.67 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาีารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนีรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

3 2.73 91 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

3 2.36 78.67 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ีรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.27 75.67 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ

ด าเนิ นงานได้แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness (จุ ดอ่ อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.73 91 

 รวม 20 17.27 86.35 
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เห็นว่าองค์กรต่างๆ 
 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จ าเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึง่มีผลกระทบโดยตรงกับการท างานเปน็องค์กร ถงึจะเติบโตและอยู่รอดไปได ้ 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาการใหม่ๆ เป็นต้น  
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย  
เพื่อที่จะเกิดเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  
 
 4. ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 60 53.27 88.78 
 3.1 ยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทีศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.64 96.4 

3.2 ยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทีศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทีศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.18 91.8 

3.3 ยุทีศาสตร์จังหวัด 10 9.27 92.7 



สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทีศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทีศาสตร์ชาติ 20 

ปี และ Thailand 4.0 
3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ และสัมพันี์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4.64 92.8 

 3.5 กลยุที์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิีีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.18 83.6 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุที์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุที์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุที์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4.09 81.8 

 3.7 จุดยืนทางยุทีศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทีศาสตร์ 

5 3.91 78.2 

 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุที์ จุดยืน
ทางยุทีศาสตร์และยุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.27 85.4 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทีศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทีศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ ฉบับที่  12  

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทีศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทีศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

5 4.09 81.8 

 รวม 60 53.27 88.78 
  
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทีศาสตร์   เห็นว่า โครงการพัฒนายังมีความหลากหลาย เนื่องจากมี
โครงการพัฒนาจ านวนมากซึ่งเกินศักยภาพพ้ืนที่การด าเนินงานจริง ท าให้ไม่บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือโครงการใดที่มีขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณมากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นต้น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

3.2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่...ครั้งท่ี  1   เมื่อวันที ่  19 เมษายน 2564    เป็นดังน้ี 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

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

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.73 94.6 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.27 85.4 

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.45 89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.82 89 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.45 71 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.55 89 
รวมคะแนน  100 87.45 91 

 
  1) พบว่าประเด็น การประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน 
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ  89.1 ของคะแนนการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
  2) พบว่าประเด็นการประเมินราคาถูกต้องตามหลักวิีีการงบประมาณ .ได้คะแนนต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 71    
ของคะแนนในประเด็นการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิีีการงบประมาณ  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนนในความชัดเจน
ของชื่อโครงการ   ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทีศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่              
และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี           
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
    
 
 



3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทีศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/mand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร รีรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8.82 88.2 

รวม    

 
3.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอีิบายได้ตามหลัก
ประสิทีิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้
 

10 
 
5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00 

รวม 10 9 90.00 
   
 3.2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทีิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทีิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9 
 

5 

90 
 

50 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40 

รวม 10 9 90 



  
 3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

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

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

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

5 4 40.00 

รวม 10 8 80 

   
  3.2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60 52.45 87.42 

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

5 5 100 

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

5 4.91 98.2 

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

5 4.73 94.6 

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

5 4.09 81.8 



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทีศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทีิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทีิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้ง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทีิภาพ 

5 4.27 85.4 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาีารณสุข วัฒนีรรม ฯลฯ 

5 4.09 81.8 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทีศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทีศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.55 91 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพยีง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.45 89 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทีิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทีิผล (Effectiveness) (4) ความยุติีรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3.82 76.4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิีีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกวา่หรือไม่ต่ ากว่ารอ้ยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญตั/ิ
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 3.55 71 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีก า รก าหนดดัชนีชี ้ วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทีิผล  (effect iveness) ใช้บอกประสิทีิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.45 89 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.55 91 

 รวม 65   

 



3.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
   สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2564 ห้วงเดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
หนองแวงยาว หมู่ที่ 1 

338,209.00 328,000.00 328,000.00 10,209.00 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
หนองแสง หมู่ที่ 2 

357,755.00 348,000.00 348,000.00 9,755.00 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 

338,209.00 335,000.00 335,000.00 3,209.00 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
หนองไผ่น้อย หมู่ที ่4 

337,530.00 335,000.00 335,000.00 2,530.00 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นโนน
สะอาด หมู่ที ่6 

338,209.00 322,000.00 322,000.00 16,209.00 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นหวั
หนองแวง หมู่ที ่7 

338,209.00 328,000.00 328,000.00 10,209.00 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
ห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 

338,209.00 330,000.00 330,000.00 8,209.00 

8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

338,209.00 337,500.00 337,500.00 709.00 

9. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้น
ดอนดู่ หมู่ที่ 5 

317,253.00 316,500.00 316,500.00 753.00 

10. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บา้นหนองบวัลอง หมู่ที ่8 

431,900.00 431,900.00 0.00 0.00 

11. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บา้นกุดหว้า หมู่ที่ 9 

495,981.00 495,981.00 0.00 0.00 

12. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 

50,000.00 49,920.00 49,920.00 80.00 

13. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

50,000.00 31,084.00 31,084.00 18,916.00 

14. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ
บุคลากร สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ

25,000.00 21,949.50 21,949.50 3,050.50 



และศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

15. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,713,400.00 9,410,600.00 9,410,600.00 302,800.00 

16. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,860,000.00 1,829,000.00 1,829,000.00 31,000.00 

17. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000.00 118,500.00 118,500.00 1,500.00 

18. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ ด้าน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
ประจ าป ี2564 

20,000.00 375.00 375.00 19,625.00 

 
3.4 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          

      ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามแผนด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2564  ขอองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
(ห้วงปี 2564 ) 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย พ.ศ. 

2564 
โครงการที่ได้ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

งบประมาณ ตาม
แผน 

งบประมาณ ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 

73 63,399,282.00 35 4,726,112.00 11 3,907,881.00 

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและลดความเหล่ือม
ล้ าทางสังคม 

68 4,906,942.00 33 300,624.00 2 81,004.00 

3.3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1 10,000,000.00 - -   

4.4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 570,000.00 5 0.00   

5.5.ยุทธศาตร์การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12 12,323,400.00 9 11,738,400.00 5 11,380,424.50 

 164 91,199,624.00 82  18 15,369,309.50 

 
  
 
 
 



 
3.5  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 จากการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2564 มีจ านวน 164 โครงการ 
 2. โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 มีจ านวน 82  โครงการ คิด 
เป็นร้อยละ 50 
 3. โครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 ช่วงไตรมาสที่ 1-4 มจี านวน 18 โครงการ คิด 
เป็นร้อยละ 21.95 โดยแยกตามยุทีศาสตร์จ านวน 5 ยุทีศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทีศาสตร์ที่ 1 ยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวน 35  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.42 
  ยุทีศาสตร์ที่ 2 ยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
มีจ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.06 
  ยุทีศาสตร์ที่ 3 ยุทีศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจ านวน 0  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทีศาสตร์ที่ 4 ยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีจ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทีศาสตร์ที่ 5 ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพตามหลักีรรมาภิบาล  มีจ านวน 9 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 
  
  และมีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 64  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 4   
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
            การประเมินความพึงพอใจ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินการ 
(โครงการ/ กิจกรรม ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ใน
ภาพรวมตามยุทีศาสตร์และประเด็นการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องเมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในสการาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่...... 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกบัประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของอบต.มาจัดท าฐานขอ้มูล   

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาเทศบาล   

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์จังหวัด   

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   

๒.๘  มีการก าหนดยุทีศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทีศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทีศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด   

๒.๑1 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทีศาสตร์   

๒.๑๒ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

   

ผลการด าเนินการของคณะกรรมการ  :  ด าเนินการครบทุกข้อ 
  
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามีทั้งหมด   5  ด้าน 
  ยุทีศาสตร์ที่ 1 ยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม   
  ยุทีศาสตร์ที่ 2 ยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
  ยุทีศาสตร์ที่ 3 ยุทีศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
  ยุทีศาสตร์ที่ 4 ยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทีศาสตร์ที่ 5 ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพตามหลักีรรมาภิบาล   
 

      วิธีการประเมิน   
  1. ก าหนดรูปแบบในการประเมิน 
   - ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการ 
ด าเนิน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทีศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ทั้ง 12 หมู่บ้านๆ ละ 10 คนๆ ละ 1 ชุด รวมเป็น 120 คน 
  2. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
   - หลังสิ้นปีงบประมาณ ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
  3. ด าเนินการประเมิน 
   - ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร  12 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน  รวมเป็น 120 คน 
  4. เก็บรวบคมแบบ 
   - เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 50 ชุด 
   - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 
  5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
   - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
   - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามยุทีศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ 
 อปท. ในเขตต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม )              
ขององค์การบิหารส่วนต าบลดอนดู่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาตร์   
และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตต าบล ดังนี้ 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงาสนตามยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน          ธันวาคม  2564 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 1.  ยุทีศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 และจ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 
     

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏใน แผนปี 

64 

จ านวนโครงการท่ีได้
ปฏิบัติ 

1.1. ยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 73 11 

2.2. ยุทีศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 68 2 

3.3.ยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 1 - 

4.4.ยุทีศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 10 - 

5.5.ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพตามหลักีรรมาภิบาล 12 5 

รวม 164 18 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถามที่แจกกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 120 ชุด ได้รับคืน  
จ านวน 70 ชุด พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55  เพศชาย  45  ส่วนใหญ่มีอายุ 31  - 40 ปี  
ร้อยละ 50  ระดับการศึกษา    ส่วนใหญ่จบมัียมศึกษา    ร้อยละ 30   ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70   
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2. มีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.87 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.99 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 
รวม 8.07 

 
 1.1 ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ได้รับคะแนนพึงพอใจสูงสุด  
จ านวน 8.24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.4 
 1.2 ประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ได้รับคะแนนพึงพอใจต าสุด จนวน 7.87 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 78.7 
 1.3 สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ในภาพรวมได้ คะแนน 8.07 คะแนน 
 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

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

รวม 8.04 
 

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

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

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

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

รวม 8.06 
 
จากผลการด าเนินงานในยุทีศาสตร์ที่ 2 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.06  
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.24 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.88 คะแนน 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน 

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

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

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

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

8.00 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
รวม 8.12 

 
จากผลการด าเนินงานในยุทีศาสตร์ที่ 4 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.12 
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องมี 
ความพึงพอใจมากสุด คิดเป็น 8.32 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจต่ าสุด คิดเป็น 7.94 คะแนน 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนที่ได้ 
(เต็ม10คะแนน ) 

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

7.92 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
รวม 8.00 

 
จากผลการด าเนินงานในยุทีศาสตร์ที่ 5 พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อประเด็นโดยเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็น 8.00 
คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่าประเด็นมีการประชาสัมพันี์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจมากสุดคิดเป็น 8.14 คะแนน และประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง 
พอใจต่ าสุดคิดเป็น 7.72 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  สรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
  สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 (ตามแผนด าเนินงานปี พ.ศ.2564) 
เชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับยุทีศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 5 ยุทีศาสตร์การ 
พัฒนา รวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจาปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  ยุทีศาสตร์ที่ 1 ยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวน 35  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.42 
  ยุทีศาสตร์ที่ 2 ยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
มีจ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.06 
  ยุทีศาสตร์ที่ 3 ยุทีศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจ านวน 0  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทีศาสตร์ที่ 4 ยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีจ านวน 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
  ยุทีศาสตร์ที่ 5 ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพตามหลักีรรมาภิบาล  มีจ านวน 9 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 
   

  สรุป องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้ความส าคัญกับโครงการในส่วนของยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 และ ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพ
ตามหลักีรรมาภิบาล  มีจ านวน 9 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55  เป็นอันดับที่ 2 
และยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  มีจ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.06  เป็นอันดับที่ 3 ยุทีศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจ านวน 0  
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 
  สรุปผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
  สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 (ตามแผนด าเนินงานปี พ.ศ.2564) 
เชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับยุทีศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จ านวน 5 ยุทีศาสตร์การ 
พัฒนา รวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  สรุป องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ให้ความส าคัญกับโครงการในส่วนของยุทีศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม  มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 และ ยุทีศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทีิภาพ
ตามหลักีรรมาภิบาล  มีจ านวน 9 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55  เป็นอันดับที่ 2 
และยุทีศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  มีจ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 6.06  เป็นอันดับที่ 3 ยุทีศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพมีจ านวน 0  
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 และยุทีศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรีรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการ 
 
 
 
 



 
4.3 ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
 1.  เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดกลาง  จึงมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 2.  โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากแต่สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 3.  งบประมาณการพัฒนาเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ ท าให้โอกาสในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
น้อยลง  เพราะจากการจัดท าประชาคม  ประชาชนให้ความส าคัญในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

1. เมื่อมีงบประมาณจัดสรรลงมา  ควรพิจารณาด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เร่งด่วน  และท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาที่มีอยู่
แล้วก่อน  
2. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพ่ือด าเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
3. อบต. ควรเน้นการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้มากกว่านี้  เช่น ด้านการส่งเสริมทางด้านอาชีพ  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้าน
สาีารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
4. ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ในที่
ประชุมประชาคม   
 

       

 


