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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเปูาหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ด้าน ดังนี้     
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
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  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน  
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มดแดงให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทัว่ถึง  
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลดอนมดแดง 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับกองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลมาก
ที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมด
แดง ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมด
แดง  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 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   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง    
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาฯ  

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลดอนมดแดงทราบใน ท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและ เสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมด
แดง ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมดแดง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ดอนมดแดง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      หน้า 9 

 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน เวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงระดับอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคป์ระกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีการ ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดงใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมดแดง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงจะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 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 าบล  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับกองต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงแต่ละคน แต่ละกองต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมดแดงเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนมดแดง  

ž   
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี   
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ    
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์    
   
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความม่ันคงใน
ชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
        พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
        พันธกิจที่ 3 พัฒนาฐานการผลิตและการบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
        พันธกิจที่ 4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
       4) วิสัยทัศน์  
     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การ
บริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕        
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ก าหนดเป็น
เปูาประสงค์ว่าประชาชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ. มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษและมีระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านการบริหารงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  
        ๒) ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟูา 
   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค/บริโภคและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ 
   แนวทางท่ี  1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
   แนวทางท่ี  2  การพัฒนากลุ่มกองทุนหมุนเวียน 
   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
   แนวทางท่ี  1  การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาสาธารณาสุข 
   แนวทางท่ี  3  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี  1  สร้างจิตส านึก  การก าจัดขยะ  พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี  2  การคุ้มค่าดูแลรักษาที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   แนวทางท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   แนวทางท่ี  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสถานที่ราชการ 
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 2.3  เป้าประสงค์ 

           1.ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการ 
2.ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเกณฑ์  จปฐ. 
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
5.ระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 
2.4   ตัวช้ีวัด 

   1 )  ประชาชนในต าบลดอนมดแดงมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  5 
   2 )  ในเขตต าบลดอนมดแดงมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3 )  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4 )  ประชาชนในเขตต าบลดอนมดแดงร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5 )  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  10  
   6 )  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7 )  ประชาชนในเขตต าบลดอนมดแดงร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8 )  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   9 )  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  

 
2.5  ค่าเป้าหมาย 
 1 )  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
 2 )  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
 3 )  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
 4 )  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
 5 )  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
2.6  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 
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4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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  2.๘ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง เพ่ือ
ก าหนดทิศทาง สถานะองค์กร Positioning  ดังนี้  

1. จุดแข็ง (Strength : S)   
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์และบุคลากรพร้อมให้บริการประชาชน 
- อาคารสถานที่อยู่ในเส้นทางหลักสามารถผ่านเข้าสู่อ าเภออ่ืน ๆ และจังหวัดพร้อมบริการ

ประชาชน  
- มีการก าหนดบุคลากรในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังในการพัฒนาองค์กร 

และการให้บริการแก่ประชาชนในอนาคต 
- มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และสามารถเข้าสู่พ้ืนที่หมู่บ้านได้รวดเร็ว 
- มีแหล่งพื้นท่ีการเกษตร และแหล่งน้ าจ านวนมาก เช่น แม่น้ ามูล ล าเซบก ห้วยวังโฮ     

บึงสวะ  ฯลฯ สามารถน ามาใช้ เพื่อการเกษตร การประมง และการประปาได้เป็นอย่างดี 
- มีการรวมกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 
- มีการรวมกลุ่มของประชาชนด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งของศูนย์พัฒนา

ครอบครัวและได้รับรางวัลปี  2557 และอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนซึ่งเป็นที่
ยอมรับของชุมชน 

2. จุดอ่อน (Weakness : W) 
- บุคลากรบางส่วนมีสมรรถนะต่ า 
- ระบบสารสนเทศยังไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
- การจัดสรรเข้าสู่ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ยังไม่ครบทุกต าแหน่ง 
- งบประมาณโครงการขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ 
- กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง และขาดความรู้ด้านการตลาดการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
- ประชาชน และภาคเอกชนขาดจิตใจส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการจัดการกลุ่มเกษตร และการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร การตลาด การเงิน ลงทุน และกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
- แรงงานขาดการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

 
3. โอกาส (Opportunity : O) 

- นโยบายของรัฐบาลมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมคุ้มกันที่ดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
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- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
- ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4. อุปสรรค (Threat : T) 

- มีปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกิดข้ึนทุกปี ท าให้เกิดความเสียหาย และประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน 
- ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
- การระบาดของโรคพืช และศัตรูพืช 
- การระบาดของโรคประจ า เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู 
- ค่านิยมของประชาชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงกระแสบริโภคนิยมท าให้มีภาระค่าใช้จ่าย

มากขึ้น 
- ค่านิยมของเด็กเยาวชน ตามกระแสตะวันตกท าลายวัฒนธรรม และวิถีชุมชน 
- ความผันผวนของราคาสินค้าภาคการเกษตร และกลไกตลาด 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

   
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19.6 98 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.2 88 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง       10 9  
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.7  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.6  
 3.5 กลยุทธ์        5 4.6  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.6  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.6  
 3.8 แผนงาน       5 4.9  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.8  

รวมคะแนน  100 92.6 92.6 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 

20 19.6 98  

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

3 3   

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2   

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2   

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2   

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

2 2   

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2 1.8   

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2   

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 

3 2.8   

รวม 20 19.6 98  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.2 88  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ ช่ือองค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มดแดง นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 2   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1   

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.7   

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.5   

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

1 1   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2   

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1   

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2   

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

1 1   

รวม 15 13.2 88  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 59.8 92  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนมดแดงสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมดแดง และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9   

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 9   

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  นโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8.7   

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมดแดงและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 4.6   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดงที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4.6   

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.6   

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4.6   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดงที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4.9   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง 

5 5   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4.8   

รวม 65 59.8 92  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น          
2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 80 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.7 94 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.5 90 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.5 90 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.5 90 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.5 90 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4.5 90 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.5 90 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 80 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.7 94 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 86.4 86.4 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90  

รวม 10 9 90  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

5 4 80  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4. 80  

รวม 10 8 80  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

5 4 80  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4.5 90  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4.5 90  

รวม 10 9 90  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมดแดงและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดงที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.7 94  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5 4.5 90  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5 4.5 90  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.5 90  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.5 90  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 4.5 90  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.5 90  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.7 94  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
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คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 52.4 87.33  

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูล
ควรจะมี 

1. ข้อมูลรายได้ประชากร ปัจจุบัน ที่ได้รับจากการพัฒนาเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

2. ข้อมูลด้านสังคม ปัจจุบันที่ได้รับจากการพัฒนา เปรียบเทียบกัน ข้อมูลของปีที่ผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

3. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ได้รับจากการพัฒนาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

4. วิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1. การปรับ / ลดจ านวน แผน / โครงการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณสามารถด าเนินการได้จริง 

2. ศึกษา ผลกระทบโครงการในเชิงปริมาณท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ 

 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1. ควรจัดท าแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2. ตรวจสอบการใช้งานพัสดุประจ าปี เพ่ือศึกษาผลกระทบคุณภาพของการใช้งาน 

3. การตรวจสอแผนยุทธศาสตร์  แผนการพัฒนา แผนการด าเนินการ และแผนการจัดหาพัสดุให้
ครอบคลุมทุกปี 
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การประชุมหารือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกัน 

2. การจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลรายได้  จปฐ.ของประชาชน ก่อนการด าเนิน และหลักการ
ด าเนินงาน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนงาน 

 
5. โครงการพัฒนา  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการ  ราคากลางที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริง และปรับลดลดแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อการประเมินผลจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี ความสามารถในการแข่งขัน  ความ
มั่นคง  และเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ิมโอกาส  ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
รักษาสิ่งแวดล้อม  การบริการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส สดอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง
มั่งค่ังยั่งยืน 

 

6 ผลสรุปภาพรวม      
 1 )  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2 )  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3 )  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4 )  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกจิแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 39 

 

 

ภาคผนวก 
 
รายงานผลการติดตามในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( e-plan )    
 
แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 5 ยุทธศำสตร์ ดังน้ี

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

5.ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผมสัมฤทธ์ิ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 11 2,705,900.00 41 11,008,500.00 35 21,089,400.00 54 26,532,100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 0 0 0 0 1 700,000.00 2 725,000.00 2 725,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 42 18,397,172.00 51 19,784,012.00 76 22,254,230.00 74 22,189,230.00 81 21,849,230.00ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0 6 420,000.00 7 470,000.00 7 470,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 0 0 0 0 6 600,000.00 6 600,000.00 6 600,000.00

รวม 42 18,397,172.00 62 22,489,912.00 130 34,982,730.00 124 45,073,630.00 150 50,176,330.00

ง. กำรวำงแผน

อบต.ดอนมดแดง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น 
การจัดเวทีประชาคม    การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีต่อไป

    อบต.ดอนมดแดง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

25652564ยุทธศำสตร์ 2561 2562 2563



งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 19 4,652,200.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1,043,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

39 35,199,074.80

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

4 98,600.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2 10,000.00

รวม 66 41,002,874.80

    จ. การจัดท างบประมาณ

ยุทธศาสตร์ โครงการ

ผู้บริหารอบต.ดอนมดแดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 
โครงการ งบประมาณ 41,002,875 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี



วัตถุ

ประสงค์

1
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี
 2 (สายหลังโรงเรียน)

95,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 

กองโยธา, กอง
ประปา

แก้ขปัญหาการสัญจร
และบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 

454.00 เมตร

2
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี
 14 (สายดอนกลาง)

318,600.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

แก้ขปัญหาการสัญจร
และบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
500.00 เมตร

3
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี
 9 (สายหลุบเต่า)

356,500.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

แก้ขปัญหาการสัญจร
และบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 0 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 
636.00 เมตร

4
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตตากพืชทางการ
เกษตร บ้านแคน หมู่ท่ี 1

300

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานตากพืชผลทางการ
เกษตรเพียงพอ 2. เพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ของ
ประชาชน

ก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง 
22.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.07
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 924.00 
ตร.ม.

5
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านสายลงมูล (ช่วง
ด้านทิศใต้สะพานข้ามล า
สวะ บ้านดงบังใต้ หมู่ท่ี 
2)

291,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่าง ๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.1 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว18.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. 2 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 67.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
402.00 ตร.ม.

จ ำนวน
งบประมำณ

หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

ผลผลิต

    รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.ดอนมดแดง มีดังน้ี

ท่ี ยุทธศำสตร์ โครงกำร



6
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านสายริมเซ รหัส
ทางหลวงท้องถ่ินสาย 
อบ.ถ.91-005 (ช่วงแยก
ทางหลวงชนบทสาย 
อบ.4005 - แยกบุ่งโคน)
 บ้านกุดก่ัว หมู่ท่ี 3)

155,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.

7
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างศาลา
กลางบ้าน บ้านโนนยาง 
หมู่ท่ี 4

412,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือให้มีศาลากลางบ้าน
ไว้จัดกิจกรรมหรือ
ประชุมร่วมกันของ
ชาวบ้าน

ก่อสร้างศาลากลางบ้าน ขนาดกว้าง 
8.00 ม. ยาว 10.00 ม. ตามแบบของ
 อบต.ดอนมดแดง จ านวน 1 หลัง

8
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน สายแยกหนอง
ฮาง บ้านดงบังเหนือ หมู่
ท่ี 5

495,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 ม. ยาว 196.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 784.00 ตร.ม.

9
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
(สายกลางบ้าน) บ้านวัง
พระ หมู่ท่ี 8

404,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้การระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สะดวกและรวดเร็ว 2. 
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าขัง
และเน่าเสีย 3. เพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า โดยการเทราง
ระบายน้ า คสล. ยาว 230.00 ม. 
ความกว้างด้านใน 0.25 - 0.30 ม. 
ความลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 x 1.00 ม.

10
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
สายบ้านหมอเชาวลิต - 
หมู่ท่ี 13 (ช่วงแยกบ้าน
ช่างป้อม) บ้านดงบัง หมู่
ท่ี 9

120,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3.เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00
 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม.



11
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
สายบ้านพ่อเคน บ้านดง
บัง หมู่ท่ี 9

88,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
 ม. ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.

12
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
(สายคุ้มบ้านเด่ือ) บ้าน
แคนเหนือ หมู่ท่ี 12

408,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้การระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สะดวกและรวดเร็ว 2. 
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าขัง
และเน่าเสีย 3. เพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า โดยการเทราง
ระบายน้ า คสล. ยาว 236.00 ม. 
ความกว้างด้านใน 0.25 - 0.30 ม. 
ความลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 x 1.00 ม.

13
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
สายข้างโรงเรียน (ช่วง
แยกทางหลวง อบ.4005
 - สายกลางบ้าน) บ้าน
กุดก่ัว หมู่ท่ี 3

175,600.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

1. ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.
 ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ทางเช่ือม 5.00 ม. ยาว 3.00 ม. 2.
งานท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. 
จ านวน 22 ท่อน

14
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน สาย
ใต้บ้าน บ้านกุดก่ัว หมู่ท่ี
 3

229,500.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

1. ลงดินถมพร้อมปรับเกรดบดอัด
แน่น กว้าง 5.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.40 ม.
 ยาว 260.00 ม. 2.ลงลูกรังพร้อมดก
รดบดอัดแน่น กว้าง 5.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. ยาว 260 ม. 3.งาน
ท่อระบายน้ า ท่อ คสล . ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.
 จ านวน 18 ท่อน

15
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้านโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์ติ
กคอนกรีต สายกลางบ้าน
 บ้านยาง หมู่ท่ี 6

350,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
 หนา 0.04 ม. ยาว 207.00 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาค าน้อย หมู่ท่ี 10

0

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าประปาไหลไม่
สะดวกและไม่ท่ัวถึง

โดยการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 8.5 ชนิดหัว
บาน ความยาวรวม 1,942.00 ม.

17
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า (ซอย
กลางบ้าน) บ้านวังไฮ 
หมู่ท่ี 7

199,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้การระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สะดวกและรวดเร็ว 2. 
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าขัง
และเน่าเสีย 3. เพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

ปรับปรุงท่อระบายน้ า โดยการเทราง
ระบายน้ า คสล.ยาว 115.00 ม. 
ความกว้างด้านใน 0.25 - 0.30 ม. 
ความลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 x 1.00 ม.

18
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน
 บ้านโนนงาม หมู่ท่ี 13 
สายแยกทางหลวงชนบท
 อบ 4041 - บ้านหมอ
เชาวลิต

199,000.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้การระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สะดวกและรวดเร็ว 2. 
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ าขัง
และเน่าเสีย 3. เพ่ือ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

ปรับปรุงท่อระบายน้ า โดยการเทราง
ระบายน้ า คสล. ยาว 98.00 ม. 
ความกว้างด้านใน 0.25 - 0.30 ม. 
ความลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.70 ม. 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 x 1.00 ม.

19
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
สายริมห้วยวังโฮ บ้าน
โนนแดง หมู่ท่ี 11

355,700.00

ส านัก/กองช่าง,
 ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา

1. เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 2. เพ่ือ
สร้างโครงข่ายถนน
เช่ือมโยงหมู่บ้านต่างๆ 
ในต าบล 3. เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชน

1. ช่วง Sta 0 + 206 - 0 + 356 ลง
ดินถมพร้อมเกรดบดอัดแน่น กว้าง 
6.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.70 ม. ยาว 
150.00 ม. 2. ช่วง Sta 0 + 356 - 0
 + 506 ลงดินถมพร้อมเกรดบดอัด
แน่น กว้าง 6.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.40 ม.
 ยาว 150.00 ม. 3. ช่วง Sta 0 + 
206 - 0 +506 ลงลูกรังพร้อมเกรด
บดอัดแน่น กว้าง 5.00 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. ยาว 300.00 ม. 4.งานท่อ
ระบายน้ า ท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1.00 ม. 
จ านวน 8 ท่อน

20
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

เสริมสร้างสร้างอาชีพ
พัฒนากลุ่มเพ่ือสร้าง
รายได้

1,018,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
กลุ่มให้เข้มแข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น า้
เพ่ือการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน

25,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตร
ของประชาชน โดยใช้
ปลักปรัชญาตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอนมดแดง
ท่ีประกอบอาชีพเกษตร

22

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้
ให้กับประชาชน 
พนักงานส่วนต าบลเก่ียว
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 
ให้แก่ประชาชน
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง

ประชาชน พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต.ดอนมดแดง

23

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดเวที
ประชาชนเพ่ือจัดท า 
ทบทวน เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

34,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินรวบรวมข้อมูล 
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการฯท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและ
สัดส่วนประชาคมและประชาชน

24

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการด าเนินป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

54,040.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือเป็นการรณรงค์
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต์ ฯลฯ

จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาล

25

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการฝึกพัฒนา
ศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

37,021.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝึกเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคคลากร
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

26

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม ( นม )

1,819,846.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือจัดซ้ืออาหารเสริม (
 นม )

นักเรียนใน ศพด. ของ อบต.ดอนมด
แดง จ านวน 4 แห่ง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

876,134.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมวสนับสนุน
ให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

นักเรียน ศพด. สังกัด อบต.ดอนมด
แดง จ านวน 4 แห่ง

28

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

876,134.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 2.เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

นักเรียน ศพด. สังกัด อบต.ดอนมด
แดง จ านวน 4 แห่ง

29

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน)

876,134.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน

ศพด.ของ อบต.ดอนมดแดง จ านวน
 4 แห่ง

30

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 57,700.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.เพ่ือจัดหรือส่วน
โครงการ/กิจกรรมหรือ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เช่น 
ประชาสัมพันธ์ จัด
นิทรรศการ ประกวด
ผลงานวิชาการ 
ประกวดผลงานวิชการ 
ผลิตประกวดส่ือวัตร
กรรม 2.เพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการเสริมสร้าง และ
พัฒนาคณะกรรมการ 
ศพด.

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเสริมสร้าง และ
พัฒนาคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.ดอนมดแดง

32

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนดอนมด
แดง(บ้านดงบัง)

3,287,550.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนดอน
มดแดง) บ้านดงบัง

33

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
แคน(สมเด็จอุปถัมภ์))

3,287,550.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แคน)

34

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านวัง
พระวังไฮ

3,287,550.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
วังพระวังไฮ)

35

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านยาง

3,287,550.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ยาง)

36

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
กุดก่ัว

3,287,550.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่

เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
กุดก่ัว)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า

61,615.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือป้องกัน และ
ควบคุมการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า

ส ารวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรค

38

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการตาม
พระราชด าริสาธารณสุข

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบลดอนมดแดงมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หรือ
อุดหนุนหมู่บ้านท่ีด าเนินตามโครงการ

39

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมอาชีพเยาวชน
ต าบลดอนมดแดง

20,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือให้สร้างอาชีพแก่
เยาวชนพัฒนาศักย
เยาวชนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

เยาวชนต าบลดอนมดแดง

40

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการพัฒนาอาชีพ
กลุ่มสตรีระดับต าบล 
(เสริมสร้างอาชีพและฝึก
อาชีพ)

20,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพใน
ระหว่างฤดูท านา
ประชาชนพ่ึงตนเอง

กลุ่มสตรีต าบลดอนมดแด

41

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบอุ่นเพ่ิมพูน
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

20,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

1. เพ่ือสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ระดับต าบล 2. เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว จ านวน 14 
ศูนย์

42

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชน เยาวชน ต าบลดอนมดแดง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมเกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

จัดโครงการเก่ียวกับการปกป้องสภา
บันส าคัญของชาติ

44

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ พระราช
เสาวนีย์

0

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริ พระ
ราชเสาวนีย์

ประชาชนต าบลดอนมดแดง

45

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือร่วมหรือจัดแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์

บุคลา้กร อบต. เยาวชน และ
ประชาชน

46

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการส่งนักกีฬาร่ว
การแข่งขัน

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือจัดทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
เช่น ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล

ทีมนักกีฬาท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขัน

47

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลดอนมดแดงต้านยา
เสพติด

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. เพ่ือจัดแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง
 วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 2. 
เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาเด็กให้มีทักษะ
การเล่นกีฬา

เด็ก เยาวชน ประชาชน ต าบลดอน
มดแดง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬา นันทนาการ

10,000.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้มาง
การศึกษา 2.เพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และเล่นกีฬา 3.
เพ่ือจัด/ร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬาและ
นันทนาการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ต าบลดอน
มดแดง

49

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษาอ าเภอดอนมดแดง

25,000.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีแห่
เทียนพรรษา

อุดหนุนหน้่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

50

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดงานย้อน
ร าลึกถึงดอนมดแดง 
ดินแดนก่อน
ประวัติศาสตร์ราชธานี
อุบล

100,000.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
เห็นคุณค่า และ
ความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ 2. เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3. เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ปรชาชน ต าบลดอนมดแดง และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง

51

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการวัด ประชารัฐ
สร้างสุข

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือพัฒนาวัด และ
ส านักสงฆ์โดยการมี
ส่วนร่วมตามแนวทาง 5
 ส

วัด และส านักสงฆ์ในเขตต าบลดอน
มดแดง

52

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการประเพณีบุญ
คูณลานและสมโภชศาล
ต้ังเมือง

30,000.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพือสนับสนุน และ
ส่งเสริมประเพณีบุญ
คูณลานฯ

1.กิจกรรมท่ีด าเนินการตามโครงการ
 2. ประชาขน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

20,000.00

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน ต าบลดอน
มดแดง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

0

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริม พัฒนา
จัดเก็บข้อมูล จัดท า
ฐานข้อมูล และ
ด าเนินงานตามฐาน
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชร หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรต่างๆ 
และบุคลารกร

55

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ)

10,746,800.80
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

จัดสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ และ
ข้ึนทะเบียนขอรับสิทธิ

ผู้สูงอายุตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ

56

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสสังคม 
(สงเคราะห์เพ่ือยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์)

54,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์ให้ผู้ป่วย
เอดส์มีรายได้เล้ียงตนเอง

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้แสดงตนขอรับการ
สงเคราะห์

57

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ(เบ้ียยัง
ชีพผู้พิการ)

2,982,900.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือจัดสวัสดิการให้ผู้
พิการ หรือทุพพลภาพ
ท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียความ
พิการตามหลักเกณฑ์

ผู้พิการท่ีตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับเบ้ียความพิการ ตาม
ปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์

20,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือเย่ียมเยียน
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายส าคัญใน
พ้ืนท่ี

หน่วยงานของภาครับเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุต าบล
ดอนมดแดง

20,000.00
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือสร้างโอกาสทาง
คุณค่าของผู้สูงอายุ
ให้กับประชาชนท้องถ่ิน
ได้รับรู้และเข้าใจ

ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

60

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดสวัสดิการใน
ชุมชน

0
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม

เพ่ือจัดท าส่ิงอ านวย
ความสะดวกหรือ
บริการด้านสวัสดิการ
แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก 
และเยาวชน เข้าร่วมโครงการ

61

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงกาารคัดแยกชยะใน
ครัวเรือน

33,600.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
รักษาความสะอาด
ส่ิงแวดล้อมและท่ีอยู่
อาศัย

อบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ให้กับประชาขน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอุบลเมือง
สะอาดราชธานี (อีสาน)

10,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

ปรับภูมิทัศน์ท่ี
สาธารณะและท่ีอยู่อาศัย

ท่ีสาธารณะในเขตต าบลดอนมดแดง

63

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกป่าตาม
พระราชเสาวนีย์

25,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และ
ต้นไม้ในท่ีส่วน
สาธารณะและชุมชน

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะและ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ประชาชน
เก่ียวกับการปลูกป่า
ชุมชนและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพ้ืนท่ีสี
เขียว

30,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ และ
ต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 
และชุมชน

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ และ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ระบบการ
บริหารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ

โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000.00

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด
 อบต.

เพ่ือจัดการระบบ 
ระเบียบต่าง ๆ ใน
ส านักงาน และบริเวณ
ให้เเรียบร้อย

จัดกิจกรรม 5 ส.

66

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ระบบการ
บริหารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ

โครงการการปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูลแผนท่ี
ภาษีในเขต อบต.

0 ส านัก/กองคลัง
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลการ
จัดเก็บภาษี

จัดท าข้อมูลแผนท่ีภาษีในเขต อบต.



การก่อหน้ีผูกพัน/

ลงนามในสัญญา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน

17 4,649,000.00 17 4,649,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

2 1,042,679.65 2 1,042,679.65

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

27 35,195,580.32 27 35,191,365.34

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4 97,560.00 4 97,560.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการบริหารงาน
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ

1 10,000.00 1 10,000.00

รวม 51 40,994,819.97 51 40,990,604.99

        อบต.ดอนมดแดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 51 โครงการ จ านวนเงิน 41,002,575 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 51 โครงการ จ านวนเงิน 40,990,605 ล้านบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ โครงการ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ



ท่ี ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

1
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ท่ี 
2 สายหลังโรงเรียน

95,000.00 95,000.00 95,000.00 0

2
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย
ดอนกลาง บ้านหนองสิม หมู่ท่ี 14

318,600.00 318,000.00 318,000.00 600

3
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย
หลุบเตา บ้านดงบัง หมู่ท่ี 9

356,500.00 356,000.00 356,000.00 500

4
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล .เช่ือม
ระหว่างหมู่บ้านสายลงมูล (ช่วง
ด้านทิศใต้สะพานข้ามล าสวะ) 
บ้านดงบังใต้ หมู่ท่ี 2

291,000.00 291,000.00 291,000.00 0

5
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . เช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน สายริมเซ รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน สาย อบ.ถ.
91-005 (ช่วงแยกทางหลวงชนบท
สาย อบ.4005 - แยกบุ่งโคน) 
บ้านกุดก่ัว หมู่ท่ี 3

155,000.00 155,000.00 155,000.00 0

6
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน 
บ้านโนนยาง หมู่ท่ี 4

412,000.00 412,000.00 412,000.00 0

7
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . เช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน สายแยกหนองฮาง
 บ้านดงบังเหนือ หมู่ท่ี 5

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0

8
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน (สายกลางบ้าน) 
บ้านวังพระ หมู่ท่ี 8

404,000.00 404,000.00 404,000.00 0

9
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหมอเชาว
ลิต - หมู่ท่ี 13 (ช่วงแยกบ้านช่าง
ป้อม) บ้านดงบัง หมู่ท่ี 9

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ดอนมดแดง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี



10
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
ภายในหมู่บ้าน สายบ้านพ่อเคน 
บ้านดงบัง หมู่ท่ี 9

88,000.00 88,000.00 88,000.00 0

11
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน (สายคุ้มบ้านเด่ือ) 
บ้านแคนเหนือ หมู่ท่ี 12

408,000.00 408,000.00 408,000.00 0

12
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงเรียน 
(ช่วงแยกทางหลวง อบ.4005 - 
สายกลางบ้าน) บ้านกุดก่ัว หมู่ท่ี 3

175,600.00 175,000.00 175,000.00 600

13
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน สายใต้บ้าน บ้าน
กุดก่ัว หมู่ท่ี 3

229,500.00 229,000.00 229,000.00 500

14
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
กลางบ้าน บ้านยาง หมู่ท่ี 6

350,000.00 350,000.00 350,000.00 0

15
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า 
(ซอยกลางบ้าน) บ้านวังไฮ หมู่ท่ี 7

199,000.00 199,000.00 199,000.00 0

16
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงท่อระบบน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ท่ี
 13 สายแยกทางหลวงชนบท อบ 
4041 - บ้านหมอเชาวลิต

199,000.00 199,000.00 199,000.00 0

17
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน สายริมห้วยวังโฮ 
บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 11

355,700.00 355,000.00 355,000.00 700

18
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
กลุ่มเพ่ือสร้างรายได้

1,018,000.00 1,017,679.65 1,017,679.65 320.35

19
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน ท้องถ่ิน ประจ าปี
 2565

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0



20

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการจัดเวทีประชาชนเพ่ือ
จัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน

34,000.00 33,800.00 33,800.00 200

21

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น
 เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
 ฯลฯ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกับความปลอดภัยทาง
ถนนส าหรับ พนักงานส่วนต าบล 
ประชาชน เด็กเยาวชน ในเขต
ต าบลดอนมดแดง

54,040.00 53,880.00 53,880.00 160

22

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย เป็นเต้น(บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุบลราชธานี)

37,021.00 37,020.20 37,020.20 0.8

23

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,819,846.00 1,819,845.12 1,815,630.14 0.88

24

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

876,134.00 875,440.00 875,440.00 694

25

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

876,134.00 875,440.00 875,440.00 694

26

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

876,134.00 875,440.00 875,440.00 694



27

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษา

57,700.00 57,700.00 57,700.00 0

28

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
โรงเรียนบ้านกุดก่ัว โรงเรียนบ้าน
ยาง โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ และ
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)

3,287,550.00 3,287,550.00 3,287,550.00 0

29

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
โรงเรียนบ้านกุดก่ัว โรงเรียนบ้าน
ยาง โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ และ
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)

3,287,550.00 3,287,550.00 3,287,550.00 0

30

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
โรงเรียนบ้านกุดก่ัว โรงเรียนบ้าน
ยาง โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ และ
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)

3,287,550.00 3,287,550.00 3,287,550.00 0

31

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
โรงเรียนบ้านกุดก่ัว โรงเรียนบ้าน
ยาง โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ และ
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)

3,287,550.00 3,287,550.00 3,287,550.00 0



32

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
โรงเรียนบ้านกุดก่ัว โรงเรียนบ้าน
ยาง โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ และ
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)

3,287,550.00 3,287,550.00 3,287,550.00 0

33

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

61,615.00 61,615.00 61,615.00 0

34

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน
ต าบลดอนมดแดง

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150

35

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรีระดับต าบล

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150

36

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัว
อบอุ่นต าบลดอนมดแดง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

37

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาและนันทนาการ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

38

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการสืบสานงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาอ าเภอดอนมดแดง

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0

39

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสาร
ย้อนร าลึกถึงดอนมดแดงดินแดน
ก่อนประวัติศาสตร์ราชธานีอุบล

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0



40

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญ
คูณลานและสมโภชศาลหลักเมือง

30,000.00 29,850.00 29,850.00 150

41 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

42

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 10,746,800.80 10,746,800.00 10,746,800.00 0.8

43

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00 53,500.00 53,500.00 500

44

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เบ้ียยังชีพความพิการ 2,982,900.00 2,982,800.00 2,982,800.00 100

45

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการเย่ียมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

46

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุต าบลดอนมดแดง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0

47
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมความรู้ให้
ประชาชนในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน และก าจัดขยะต้นทาง 
หมู่ 1 – หมู่ 14 เพ่ือรักษา
ส่ิงแวดล้อม

33,600.00 32,700.00 32,700.00 900

48
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0

49
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปลูกป่าตามพระราช
เสาวนีย์ ประจ าปี 2565

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0



50
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชนเก่ียวกับการปลูกป่า
ชุมชนและอนุกรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ประจ าปี 2565

30,000.00 29,860.00 29,860.00 140

51
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

โครงการกิจกรรม 5 ส องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมดแดง

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 54 26,532,100.00 19 4,652,200.00 17 4,649,000.00 17 4,649,000.00

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 725,000.00 2 1,043,000.00 2 1,042,679.65 2 1,042,679.65

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

81 21,849,230.00 39 35,199,074.80 27 35,195,580.32 27 35,191,365.34

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

7 470,000.00 4 98,600.00 4 97,560.00 4 97,560.00

5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 6 600,000.00 2 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00

รวม 150 50,176,330.00 66 41,002,874.80 51 40,994,819.97 51 40,990,604.99

เบิกจ่ำยท้ังหมด

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2565
อบต.ดอนมดแดง ดอนมดแดง จ.อุบลรำชธำนี

แผนกำรด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ
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