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๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลั ด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 

 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนต าบล จะต้องผลักดันให้การด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  ๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จ านวน ๒ คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนต้องด าเนินการให้การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
 



๔ 
 
  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ดังนี้ 
 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ ๒.๑ 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒และส่วนที่ ๓ 
  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ป รับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลเมืองโดนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  ๑.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่  ๑๕ ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดนมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนทัง้ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
เทพารักษ์ และจังหวัดนครราชสีมา ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
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  ๒.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  ๓.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ถนนลาดยาง (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไ ร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดนใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้ านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองโดน /องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน



๘ 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 
 
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองโดน/องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑ .๑ .๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชนต าบลเมืองโดน 
  ๑.๑.๒   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  มีรายละเอียด   ดังนี้ 
       ๑)  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  โครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สังคมและมนุษยใ์ห้มคีุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     ๒)  พันธกิจ  ประกอบด้วย 
พันธกิจที่  ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 

   พันธกิจที่  ๒   สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ    
พันธกิจที่  ๓   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งมีความสมดุลและยั่งยืน  โดยเน้นด้าน

การเกษตรกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตลาดผลผลิตทาง
การเกษตร 

พันธกิจที่  ๔   การพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

   พันธกิจที่  ๕   ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

พันธกิจที่  ๖   สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ ยวและ
พัฒนาการกีฬา 

พันธกิจที่  ๗   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การบริหาร  การ
ปกครองและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน   

 
 
 
 



๑๐ 
 

     ๓)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายที่  ๑ การศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของ

ชุมชน  ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายที่  ๒ การคมนาคมสะดวก  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
เพียงพอและท่ัวถึง 

จุดมุ่งหมายที่  ๓ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และ  
ปัญหาความยากจนลดลง 

จุดมุ่งหมายที่  ๔ ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
จุดมุ่งหมายที่  ๕ ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า 
จุดมุ่งหมายที่  ๖ ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายที่  ๗ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน สามารถเป็นที่พ่ึงของ 

ประชาชนในพื้นท่ีได้มากที่สุด 
จุดมุ่งหมายที่  ๘ ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม 
จุดมุ่งหมายที่  ๙ การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายที่  ๑๐ มีทรัพยากรน้ าใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอผลผลิตเพ่ิมขึ้น   

 
๔)  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

         แนวทางการพัฒนาที่  ๑   เพ่ือให้การบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ เพ่ือให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดย

ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่  ๓ เพ่ือให้มีระบบการบริการ ที่ฉับไว  ทันสมัย และถูกตอ้ง 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่  ๔  เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนาที่  ๖ เพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน 

๕)  วิสัยทัศน์ 
“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  ประชาชนมีความรู้ทันสมัย  สุขภาพร่างกายแข็งแรง
แหล่งน้ าสะอาดพอเพียง  สังคมสงบสุข  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  แสงสว่างอย่างทั่วถึง”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

แบบประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยจะท าการประเมินและรายงานปีละ  ๒ ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  หลังจากท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
 

มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น      
๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
  
 
 
 



 
 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน  ปีละ ๒ ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   
๒. รายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปีละ  ๒  ครั้ง 
    เมษายน  ๒๕๖๑  และ  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๐ ๓,๓๖๖,๔๗๐ ๑๘ ๓,๐๘๖,๔๗๐ ๑๘ ๓,๐๘๖,๔๗๐ ๑๘ ๓,๐๘๖,๔๗๐ ๗๔ ๑๒,๖๒๕,๘๘๐ 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๙ ๓๕,๕๕๖,๕๐๐ ๓๕ ๒๕,๐๕๕,๔๕๐ ๒๖ ๑๐,๒๙๗,๙๐๐ ๑๓ ๔,๓๔๔,๐๐๐ ๑๑๓ ๗๕,๒๕๓,๘๕๐ 
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๕ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ 
๔. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติที่ดี ๑๖ ๑๑,๗๗๒,๔๐๐ ๑๓ ๙,๓๗๒,๔๐๐ ๑๓ ๙,๓๗๒,๔๐๐ ๑๓ ๙,๓๗๒,๔๐๐ ๕๕ ๓๙,๘๘๙,๖๐๐ 
๕. ด้านสาธรณสุข ๒ ๑๕๒,๕๐๐ ๒ ๑๕๒,๕๐๐ ๒ ๑๕๒,๕๐๐ ๒ ๑๕๒,๕๐๐ ๘ ๖๑๐,๐๐๐ 
๖. ด้านการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ 
๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี   ๑๗ ๘๐๗,๗๐๐ ๒๕ ๑,๑๒๙,๑๐๐ ๘ ๓๐๕,๐๐๐ ๘ ๓๐๕,๐๐๐ ๕๘ ๒,๕๔๖,๘๐๐ 

รวม ๑๐๔ ๕๒,๑๔๕,๕๗๐ ๑๐๓ ๓๙,๒๘๕,๙๒๐ ๗๗ ๒๓,๗๐๔,๒๗๐ ๖๔ ๑๗,๗๕๐,๓๗๐ ๒๙๐ ๑๓๒,๘๘๖,๑๓๐ 

 

 



 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๕ ๑๔.๔๒ ๑ ๐.๙๖ ๔ ๓.๘๗ - - - - ๒๐ ๑๙.๒๓ 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๖ ๑๕.๓๘ - - ๒๓ ๒๒.๑๑ - - - - ๓๙ ๓๗.๕๐ 
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน ๒ ๑.๙๕ - - ๓ ๒.๘๘ - - - - ๕ ๔.๘๐ 
๔. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติที่ด ี ๘ ๗.๖๙ - - ๘ ๗.๖๙ - - - - ๑๖ ๑๕.๔๑ 
๕. ด้านสาธารณสุข ๑ ๐.๙๖ - - ๑ ๐.๙๖ - - - - ๒ ๑.๙๒ 
๖. ด้านการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๔.๘๐ - - - - - - - - ๕ ๔.๘๐ 
๗. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารเมืองที่ดี   ๑๒ ๑๑.๕๓ - - ๕ ๔.๘๐ - - - - ๑๗ ๑๖.๓๔ 

รวม ๕๙ ๕๖.๗๓ ๑ ๐.๙๖ ๔๔ ๔๒.๓๑ - - - - ๑๐๔ ๑๐๐ 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 
   จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑,๕๐๕,๙๐๕.๓๘ ๑๒.๘๒ - - - - ๑,๕๐๕,๙๐๕.๓๘ ๑๒.๘๒ 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๗๑๐,๘๙๓.๔๗ ๑๔.๕๖ ๑,๑๓๗,๖๐๐ ๙.๖๘ - - ๒,๘๔๘,๔๙๓.๔๗ ๒๔.๒๔ 
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน ๔๔,๒๕๐ ๐.๓๗ - - - - ๔๔,๒๕๐ ๐.๓๗ 
๔. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติที่ด ี ๖,๗๘๘,๘๕๐ ๕๗.๘๐ - - - - ๖,๗๘๘,๘๕๐ ๕๗.๘๐ 
๕. ด้านสาธารณสุข ๗๓,๒๐๐ ๐.๖๕ - - - - ๗๓,๒๐๐ ๐.๖๕ 
๖. ด้านการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙๔,๔๒๔ ๑.๖๕ - - - - ๑๙๔,๔๒๔ ๑.๖๕ 
๗. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารเมืองที่ดี   ๒๙๐,๐๑๐ ๒.๔๗ - - - - ๒๙๐,๐๑๐ ๒.๔๗ 

รวม ๑๐,๖๐๗,๕๓๒.๘๕ ๙๐.๓๒ ๑,๑๓๗,๖๐๐ ๙.๖๘ - - ๑๑,๗๔๕,๑๓๒.๘๕ ๑๐๐ 



 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

      ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ๒๕๖๑ 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการเสร็จแล้ว อยูใ่นระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

๑. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  - - ๔,๗๓๖,๔๐๐ ๔,๓๙๑,๑๐๐ 
๒. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - ๑,๙๕๘,๔๐๐ ๑,๗๓๐,๔๐๐ 
๓. เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก  - - ๒๖๙,๔๐๐ ๒๖๙,๔๐๐ 
๔. เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก  - - ๒๑๗,๗๗๖ ๒๑๗,๗๗๖ 
๕. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ฯ  - - ๔๕,๙๐๐ ๔๕,๙๐๐ 

รวม ๗,๒๒๗,๘๗๖ ๖,๖๕๔,๕๗๖ 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                     -ไม่มี- 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงาน  ปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๖๑ 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บรรจุในข้อบัญญัติ โครงการที่ได้ด าเนนิการ 
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๐ ๑๙ ๑๖ 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๙ ๙ ๑๖ 
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน   ๕ ๔ ๒ 
๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๖ ๑๒ ๘ 
๕. ด้านสาธารณสุข ๒ ๒ ๑ 
๖. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๕ ๕ 
๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี   ๑๗ ๑๕ ๑๒ 

รวม ๑๐๔ ๖๖ ๖๐ 
 

 

(แบบ ผ.๐๑)  ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ  มีทั้งหมดจ านวน  ๙๑  โครงการ   
 

๑. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ  จ านวน  ๑๖  โครงการ 
ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   
(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๑ วัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน 

๕๑,๐๐๐ ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน 

๔๕,๙๐๐ 
เงินอุดหนุนทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์) 

๔๕,๙๐๐  

๒ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 

๖๕,๖๘๘ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมือง
โดน 

๕๔,๘๙๗ ๔๒,๗๗๕.๔๐  

๓ สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองโดน 

๑๖๘,๐๐๐ ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน 

๑๓๒,๐๐๐ ๑๒๓,๙๐๐  

๔ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรยีนภายในต าบล
เมืองโดน 

๗๘๒,๗๘๒ ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนภายในต าบลเมืองโดน ๗๙๒,๙๔๘ 
 

๘๐๑,๐๗๒.๙๘ โอนงบประมาณ 
เพิ่ม ๘,๑๒๔.๙๘ 



 
 

๕ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองโดน 

๖,๐๐๐ - - -  

๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองโดน 

๒๐,๐๐๐ พัฒนาคณุภาพชีวิตนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๗ จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน 

๑๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมือง
โดน 

๑๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐  

๘ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองโดน 

๒๐๐,๐๐๐ ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองโดน  (โดมหลังคาคลมุลานเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน) 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนนิการ 

๙ จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองโดนและผู้ปกครอง 

๓,๐๐๐ จัดประชุมครู คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเมืองโดนและผู้ปกครอง 
 

๓,๐๐๐ -  

๑๐ ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และภูมิทศัน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 

๘๐,๐๐๐ ค่าปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 

๒๐,๐๐๐ - โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ค่าซ่อมแซมและปรับปรงุ
หอประชุมองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลเมืองโดน 
๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๑ วันส าคัญของชาต ิ
 

๑๕,๐๐๐ วันส าคัญของชาต ิ
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๕๙,๖๕๗  
ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐ 

โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ 

๑๒ เข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม บ้านดอนยาว 
หมู่ที่ ๔ 

๓๐,๐๐๐ เข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม 
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี ๔ 

๓๐,๐๐๐ ๒๙,๙๐๐  

๑๓ วันลอยกระทงต าบลเมืองโดน 
 

๖๐,๐๐๐ วันลอยกระทงต าบลเมืองโดน ๖๐,๐๐๐ ๔๗,๔๕๐  

๑๔ วันสงกรานต์ต าบลเมืองโดน 
 

๑๐๐,๐๐๐ วันสงกรานต์ต าบลเมืองโดน 
 

๖๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐  

๑๕ แข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส ์
 

๑๐๐,๐๐๐ แข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๙๕๐  

๑๖ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดบัต่างๆ ในต าบล
เมืองโดน 

๒๐,๐๐๐ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดบัต่างๆ ในต าบลเมือง
โดน 

๒๐,๐๐๐ -  

 
 

  



 
 

๒. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน  ๓๑  โครงการ 
 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๑๗ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาลปู่ตาไปโนนหมาจอก  
(ต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาลปู่ตาไปโนนหมาจอก (ต่อ
จากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

๒๖๔,๔๐๐ ๒๕๕,๐๐๐  

๑๘ ก่อสร้างบล็อคคอนเวริส์ขยายด้านข้างข้ามคลอง
ละเนียด บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

๓๑๘,๐๐๐ - - -  

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 
ไปถึงสามแยกทางเข้าวดัป่าเมตตาธรรม บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี ๔ 

๖๘๙,๐๐๐ - - -  

๒๐ ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเส้นดอนตระคร้อ 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๒๒๓,๐๐๐ - - -  

๒๑ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรด้านทิศตะวันตก
โรงเรียนเมืองโดนส าโรง (ต่อจากเส้นเดมิ) บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๑๓๐,๐๐๐ - - ๑๘๖,๙๐๐ 
 

(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
 

๒๒ ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นถนนลาดยาง ไปถึงนา
นายเหลือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๓๗๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นถนนลาดยาง ไปถึงนานาย
เหลือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๒๙๐,๔๐๐ ๒๗๔,๐๐๐  

๒๓ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรเสน้ทางเข้าดอน
กลาง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๑๘๐,๐๐๐ - - -  

๒๔ ก่อสร้างถนนผิวหินคลุกซอยบ้านนายอ่อน หลัง 
อบต. บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๓๐,๐๐๐ - - -  

๒๕ ซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. เสน้หนองโสน  
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

๔๔๐,๐๐๐ - - -  

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างโรงเรยีน ถึงบ้านนาย
บุญเลศิ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

๔๔๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างโรงเรยีน ถึง
บ้านนายบุญเลิศ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ 

๓๑๘,๕๐๐ ๓๐๙,๐๐๐  
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๒๗ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากวัดถึงบ้านนายอ านาจ 
สุพรรณนอก บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

๒๕๔,๐๐๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากวัดถึงบ้าน
นายอ านาจ สุพรรณนอก บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 

๓๑๖,๕๐๐ ๓๐๘,๐๐๐  

๒๘ เทดาด คสล. เส้นข้างล าห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่
ที่ ๓ 

๒๕๐,๐๐๐ - 
(โครงการนี้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ ฉบับท่ี  ๑) 

- ๒๐๐,๐๐๐  
(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 

๒๙ ขยายถนน คสล. พร้อม ดาด คสล. เส้นข้าง
โรงเรียนบ้านดอนวัวไปถึงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ - 
(โครงการนี้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ ฉบับท่ี  ๑) 

- ๒๘,๖๐๐  
(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 

๓๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกไปถึงโนนพะงาด  
บ้านดอนยาว หมู่ที ่๔ 

๒๐๐,๐๐๐ - - ๑๘๙,๑๐๐   
(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 

๓๑ ก่อสร้างถนนดินจากสี่แยกโคกหินตั้งไปถึงป่าช้า  
บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ 

๒๓๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนนดินจากสี่แยกโคกหินตั้ง 
ไปถึงนานางหนูเพียร บ้านหนองค ูหมู่ที่ ๕ 

๒๙๓,๐๐๐ ๒๙๓,๐๐๐  

๓๒ ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกจากศาลปู่ตา ไปถึงนา
นายวิฑูรย์ ชุดนอก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ 

๒๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๖,๐๐๐  
(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 

๓๓ ขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บา้น  
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

๓๕๗,๕๐๐ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหลก็ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

๑๒๖,๗๐๐ ๑๑๕,๐๐๐  

๓๔ ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเส้นจากถนนลาด ยาง
ไปโนนหินแห่ บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกเส้นจากถนนลาดยางไป
โนนหินแห ่บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

๑๗๖,๔๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ 
ท าต่อจากเส้นเดิม 

(จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
๓๕ หลังฝนถนนดตี าบลเมืองโดน 

 
๒๐๐,๐๐๐ - - -  

๓๖ ซ่อมแซมถนนสาย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒  
ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ 
 

๔๕๐,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๓๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างสระหนองบัว  
หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองโดน 

๔๕,๐๐๐ - - ๑๘๓,๐๐๐ (จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

๓๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น บ้านดอนวัว 
หมู่ที่ ๓ (เส้นหนา้บ้านนายบญุมีถงึล าห้วยแอก) 

๕๐๐,๐๐๐ - - -  

๓๙ ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองหนองหว้า บ้านดอนวัว  
หมู่ที่ ๓ 

๓๑๐,๐๐๐ - 
(โครงการนี้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ ฉบับท่ี  ๑) 

- -  

๔๐ วางท่อระบายน้ าลงสระหนองบ้าน  
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ 

๕๐,๐๐๐ - - -  

๔๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบผ่าซีกพร้อมเสริมผิว
ถนน คสล. จากบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นไปถึงที่ของ
ดาบสมหมาย บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ 

๑๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมเสริมผิวถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ บา้นไปถึงที่ของดาบ
สมหมาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ 

๙๐,๒๐๐ ๘๗,๐๐๐  

๔๒ วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหนอแวง  
หมู่ที่ ๗ 

๕๐,๐๐๐ - - ๓๔,๐๐๐ (จ่ายขาดจากเงินสะสม) 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

๔๓ ขยายท่อส่งน้ าจากโรงสีนายมานพ สุพรรณนอก 
ไปถึงหนองนา บ้านดอนยาว หมู่ท่ี ๔  

๒๐๐,๐๐๐ - - -  

๔๔ ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู 
หมู่ที่ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ - - -  

๔๕ ก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปาหมู่บา้น บ้านหนอง
แวง  หมู่ที่ ๗ 

๗๕๐,๐๐๐ - - -  

๔๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากวดัป่าเมตตาธรรม 
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากหนองท่อไปถึงวัดป่าเมตตา
ธรรม บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

๑๒๘,๐๐๐ ๖๙,๘๙๓.๔๗  

๔๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเส้นจากบ้านดอนวัว 
ไปนานายพุดซ้อน บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

๑๒๐,๐๐๐ - - - - 

 
 
 

    



 
 

๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  จ านวน  ๕  โครงการ 
 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๔๘ ส่งเสริมการผลติปุ๋ยอินทรยี ์
 

๘๐,๐๐๐ ส่งเสริมการผลติปุ๋ยอินทรยี ์
 

๒๐,๐๐๐ ๑๖,๕๕๐  

๔๙ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยต าบลเมืองโดน 
 

๓๐,๐๐๐ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยต าบลเมืองโดน ๒๐,๐๐๐ -  

๕๐ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
 

๒๐,๐๐๐ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
 

๒๐,๐๐๐ -  

๕๑ ส่งเสริมกลุม่อาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ต าบลเมือง
โดน 

๓๐,๐๐๐ ส่งเสริมกลุม่อาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ ๒๗,๗๐๐  

๕๒ ส่งเสริมกลุม่อาชีพการเลี้ยงโคและกระบือต าบล
เมืองโดน  

๑๐,๐๐๐ - - -  

 
๔.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จ านวน  ๑๖  โครงการ 

  

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๕๓ สร้างหลักประกันรายได้แกผู่้สูงอายุต าบลเมืองโดน 
 

๖,๐๕๗,๖๐๐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๔,๗๓๖,๔๐๐ ๔,๓๙๑,๑๐๐  

๕๔ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้ แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพต าบลเมืองโดน 

๒,๒๓๖,๘๐๐ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๙๕๘,๔๐๐ ๑,๗๓๐,๔๐๐  

๕๕ เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลเมืองโดน 
 

๑๘,๐๐๐ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  
 
 
 
 



 
 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๕๖ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลเมืองโดน  
(เงินส ารองจ่าย) 

๕๐๐,๐๐๐ ส ารองจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ ๔๖๖,๐๐๐  

๕๗ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

๗๐,๐๐๐ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  

๕๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ - - -  

๕๙ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลเมืองโดน 
 

๓๐,๐๐๐ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ -  

๖๐ อบรมเยาวชนต าบลเมืองโดน 
 

๑๕๐,๐๐๐ อบรมเยาวชนต าบลเมืองโดน 
 

๑๕๐,๐๐๐ -  

๖๑ สนับสนุนเครื่องส่งเสริมสุขภาพประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ - ๗ 

๓๕๐,๐๐๐ - - -  

๖๒ ก่อสร้างสถานท่ีออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ - ๗ 

๑,๐๕๐,๐๐๐ - - -  

๖๓ ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ต าบลเมืองโดน 

๒๐,๐๐๐ ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานตต์ าบลเมืองโดน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

๖๔ อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล
เมืองโดน 

๕๐,๐๐๐ อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลเมือง
โดน 

๓๐,๐๐๐    ๑๘,๓๕๐  

๖๕ วันเด็กแห่งชาติต าบลเมืองโดน 
 

๖๐,๐๐๐ วันเด็กแห่งชาติต าบลเมืองโดน 
 

๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๖๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลเมืองโดน 
 

๑๒๐,๐๐๐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลเมืองโดน ๑๐๐,๐๐๐ -  
 

๖๗ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุต าบล
เมืองโดน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - -  

๖๘ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการต าบลเมือง
โดน 

๓๐,๐๐๐ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ -  



 
 

   ๕.  ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๑  โครงการ 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๖๙ ควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๗๓,๒๐๐  

       
๖.  ด้านการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๕  โครงการ 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๗๐ งานของดีอ าเภอประทาย 
 

๖๐,๐๐๐ งานของดีอ าเภอประทาย ๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ ตั้งงบประมาณไว้ ๖๐,๐๐๐ 
โอนงบประมาณออก 

๒๕,๐๐๐ 

๗๑ ก าจัดวัชพืชหนองน้ าสาธารณประโยชน์ต าบลเมือง
โดน 

๑๐๐,๐๐๐ ก าจัดวัชพืชหนองน้ าสาธารณประโยชน์ต าบลเมืองโดน ๑๐๐,๐๐๐ ๘๐,๔๕๐  

๗๒ ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน 
 

๑๐,๐๐๐ ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน 
 

๕,๐๐๐ ๔,๒๐๐  

๗๓ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

๕๐,๐๐๐ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

๕๐,๐๐๐ ๔๙,๙๕๐  

๗๔ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน ๑๐๐,๐๐๐ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๔,๘๒๔  
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 
 

๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี  จ านวน  ๑๗  โครงการ 
 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๗๕ จัดประชุมประชาคมต าบล /หมูบ่า้น เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

๒๐,๐๐๐ จัดประชุมประชาคมต าบล /หมูบ่า้นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๒๐,๐๐๐     ๑๔,๖๐๐   

๗๖ สภา อบต.สัญจร ต าบลเมืองโดน 
 

๑๐,๐๐๐ สภา อบต.สัญจร ต าบลเมืองโดน ๑๐,๐๐๐ -  

๗๗ อบต.เคลื่อนที ่
 

๓๐,๐๐๐ อบต.เคลื่อนที ่
 

๓๐,๐๐๐ -  

๗๘ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๑๐,๐๐๐ -  

๗๙ ฝึกแผนป้องกันอัคคีภัยต าบลเมืองโดน 
 

๑๐,๐๐๐ ฝึกแผนป้องกันอัคคีภัยต าบลเมืองโดน 
 

๑๐,๐๐๐ ๙,๗๕๐  

๘๐ จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย ์
 

๑๐๐,๐๐๐ จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๘๗,๕๐๐  

๘๑ ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคาร และสถานท่ี
ราชการ 

๔๐๐,๐๐๐ - - -  

๘๒ การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของ
ประชาชน 

๒๕,๐๐๐ การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของ
ประชาชน 

๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๘๓ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบ้ริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต.ต าบลเมืองโดน 

๑๐๐,๐๐๐ อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบ้ริหาร พนักงานส่วน
ต าบล สมาชิกสภา อบต.ต าบลเมอืงโดน 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๗,๔๖๐  

๘๔ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองการศึกษา) 
 

๕,๖๐๐ - - -  

๘๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

๑๖,๐๐๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์(กองการศึกษา) 
 

๒๒,๐๐๐ ๒๑,๗๐๐  



 
 

 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๘๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 

๗,๙๐๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) 
 

๙,๖๐๐ ๙,๕๐๐  

๘๗ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน (ส านักปลดั) 
 

๑๐,๐๐๐ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน (ส านักปลดั) 
 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐  

๘๘ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ส านักปลดั) 
 

๑๑,๒๐๐ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ส านักปลดั) 
 

๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐  

๘๙ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน 
 

๖,๐๐๐ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน (กองช่าง) 
 

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐  

๙๐ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน 
 

๖,๐๐๐ จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน (กองคลัง) 
 

๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐  

๙๑ จัดซื้อช้ันวางเอกสาร 
 

๔๐,๐๐๐ จัดซื้อช้ันวางเอกสาร (กองคลัง) 
 

๔๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(แบบ ผ.๐๒)  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน  มีทั้งหมดจ านวน  ๕  โครงการ   
 

๑. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ  จ านวน  ๔  โครงการ 
 
ที ่

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๑ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนภายในต าบล
เมืองโดน 

๑,๕๔๐,๐๐๐ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตต าบลเมือง
โดน 

๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๔๘,๐๐๐  

๒ อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในต าบลเมือง
โดน 

๔๐,๐๐๐ อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๓ อุดหนุนการเข้าคา่ยลูกเสือและเนตรนารโีรงเรียน
ภายในต าบลเมืองโดน 

๔๐,๐๐๐ อุดหนุนการเข้าคา่ยลูกเสือและเนตรนารโีรงเรียน
ภายในต าบลเมืองโดน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔ อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรยีนภายในต าบลเมืองโดน 

๓๐,๐๐๐ อุดหนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กนักเรยีนภายในต าบลเมืองโดน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 
๒.  ด้านสาธารณสุข  จ านวน  ๑  โครงการ 

ที ่ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

(ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑) 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณ 
ตาม 

ข้อบัญญัติ 

   โครงการ 
    ที่ได้ด าเนินการ 
    และเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

๑ อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลเมืองโดน 

๕๒,๕๐๐ อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบล
เมืองโดน 

๕๒,๕๐๐ -  

 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.  จ านวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 ๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ 

๔. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร  เช่น  ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 ๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร ท าให้การท างานร่วมกัน
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ๑.  น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 ๒.  ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 

๓.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
๔.  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร  เช่น  ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๖.  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   
ครั้งที่  ๒  รอบเดือนตุลาคม  (ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑)   

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๓๐  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ท า
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ครั้งที่  ๒  รอบเดือนตุลาคม  (ระหว่าง
วันที่  ๑  เมษายน  - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและแจ้งไปยังสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดนทราบแล้วนั้น 

   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ครั้งที่  ๒  รอบเดือนตุลาคม  (ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  - ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖๑)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
                                              
 
 
       

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 


