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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึง  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)   
 
      
 

     
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   

อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



๒ 

ค าน า 
 

  ตามระเบียบของกระทรวงมห าดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   หมวด ๖  ข้อ  ๒๘ ,๒๙ ,๓๐ ,๓๑  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท าหน้าที่ก า หนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  รายงานผลและ
เสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชน  ใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ ไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี   

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ. ๒๕๖๓  ถึง  เดือนกันยายน พ .ศ. ๒๕๖๔)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จะเป็นคู่มือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโ ดน  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   
 

 
 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

                                                                             ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓ 

สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 
  

ส่วนที่  ๑  บทน า             
     ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     ๔ 
     วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล       ๕ 
     ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      ๕ 
     เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     ๔ 
    ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     ๘ 
    

ส่วนที่  ๒   การติดตามและประเมินผล      
     สรุปผลการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนฯ     ๙ 

      
ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง ๑๐ 
  แบบที่ ๒ แบบการติดตามผลการด าเนินงานของ อบต. เมอืงโดน        ๑๑ 
 
ส่วนที่  ๔  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน     ๓๔ 
 ข้อเสนอแนะ        ๓๔ 

 

ภาคผนวก                 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี ้
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอด คล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรี บด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนิน การ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมิน ผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 



๕ 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเ ป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิ จตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
       ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน       
๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด พนักงานส่วนต าบล จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง  ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองโดนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้ าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จ านวน ๒ คน  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเ วลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จา กนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อ เสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ /หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้า งเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แ ม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตั วชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รั บรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย /สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๓. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ต าบลเมืองโดน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ หน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี ้
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง  ๆ
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่ างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองโดน/องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองโดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

2.1  สรุปผลการติดตาม และประเมิน ผล  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  
การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโด น  (ในระบบ e-plan)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๔ ๒,๙๘๗,๐๔๖.๐๐ ๒๔ ๒,๗๔๔,๕๖๖.๐๐ ๑๓ ๒,๒๔๖,๕๕๘.๖๖ ๑๓ ๒,๒๔๖,๕๕๘.๖๖ 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ๖๒ ๑๔,๔๖๑,๑๐๐.๐๐ ๑๕ ๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔ ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓ ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ 

3.ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๘ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔ ๘๒,๖๕๐.๐๐ ๔ ๘๒,๖๕๐.๐๐ 

4.ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๑๗ ๘,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗ ๘,๐๐๒,๔๙๔.๐๐ ๑๐ ๗,๒๔๐,๖๘๕.๑๖ ๑๐ ๗,๒๔๐,๖๘๕.๑๖ 

5.ด้านสาธารณสุข ๓ ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐.0๐ ๒ ๖๒,๒๕๙.๖๐ ๒ ๖๒,๒๕๙.๖๐ 

6.ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๔,๙๒๘.๐๐ ๑ ๔,๙๒๘.๐๐ 

7.ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๕ ๑๘๔,๘๐๐.๐๐ ๕ ๑๓๓,๒๒๐.๐๐ ๒ ๑๐๗,๒๒๐.๐๐ ๒ ๑๐๗,๒๒๐.๐๐ 

รวม ๑๒๐ ๒๖,๕๒๗,๔๔๖.๐๐ ๗๓ ๑๒,๔๐๗,๒๘๐.๐๐ ๓๖ ๑๑,๐๓๒,๓๐๑.๔๒ ๓๕ ๑๐,๕๓๓,๓๐๑.๔๒ 

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการรายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น      
๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



10 
ส่วนที่  ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
แบบการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน   ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   

 ๒. รายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผล  ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ E-Plan ประจ าปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

22 3,420,370.00 25 3,011,916.00 22 2,957,046.00 ๒๔ ๒,๙๘๗,๐๔๖.๐๐ 24 2,987,046.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 5,228,100.00 53 11,706,000.00 60 16,679,700.00 ๖๒ ๑๔,๔๖๑,๑๐๐.๐๐ ๓๑ ๑๒,๘๒๓,๑๐๐.๐๐ 

ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

4 170,000.00 5 190,000.00 8 190,000.00 ๘ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 8 ๒๐0,000.00 

ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 18 10,492,400.00 18 9,472,400.00 28 10,107,500.00 ๑๗ ๘,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ 17 8,482,000.00 

ด้านสาธารณสุข 2 152,500.00 3 182,500.00 17 322,500.00 ๓ ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ 3 182,500.00 

ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 100,000.00 1 100,000.00 1 40,000.00 ๑ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 1 40,000.00 

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี 7 292,200.00 14 803,000.00 6 437,000.00 ๕ ๑๘๔,๘๐๐.๐๐ 4 157,000.00 

รวม 79 19,855,570.00 119 25,465,816.00 142 30,733,746.00 ๑๒๐ ๒๖,๕๒๗,๔๔๖.๐๐ 88 ๒๔,๘๗๑,๖๔๖.๐๐ 

 



11 
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   
  จ านวน  ๗๓  โครงการ งบประมาณ  ๑๒,๔๐๗,๒๘๐.๐๐  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๔ ๒,๗๔๔,๕๖๖.๐๐ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ 

ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๘ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๑๗ ๘,๐๐๒,๔๙๔.๐๐ 

ด้านสาธารณสุข ๓ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๕ ๑๓๓,๒๒๐.๐๐ 

รวม ๗๓ ๑๒,๔๐๗,๒๘๐.๐๐ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จ านวน  ๗๓  โครงการ  มีดังนี้ 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
(ค่าอุปกรณ์นักเรียน) 

3,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบล
เมืองโดนม ีอุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอ 
ครบทุกคน  

นักเรียนท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี จ านวน 20 
คน คนละ 200 บาท/ปี 

2.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

4,500.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบล
เมืองโดนมีชุด เครื่องแบบนักเรียนใส ่ 

นักเรียนท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี จ านวน 19 
คน คนละ 300 บาท/ปี 

3.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

6,450.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบล
เมืองโดนม ีงบประมาณที่เพียงพอในการ 
จัดกรรมต่างๆ  

นักเรียนท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี จ านวน 19 
คน คนละ 430 บาท/ปี 

4.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนภายใน
ต าบล เมืองโดน 

1,440,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ม ีอาหารกลางวันรับ 
ประทาน  

นักเรียน 385 คน คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 
200 วัน 

5.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองโดน 

0.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร เสริม (นม) 
รับประทาน  

นักเรียนจ านวน 20 คน คนละ 1 กล่อง/วัน 
ราคา กล่องละ 7.82 บาท  

6.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองโดน 

98,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร กลางวัน
รับประทาน  

นักเรียนจ านวน 20 คน คนละ 20 บาท/วัน 
จ านวน 245 วัน 

7.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ภายในต าบล เมืองโดน 

772,616.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร เสริม (นม) 
รับประทาน  

นักเรียนจ านวน 385 คน คนละ 1 กล่อง/วัน 
ราคา 7.82 บาท จ านวน 260 วัน 

8.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
(ค่าหนังสือเรียน) 

3,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบล
เมืองโดนม ีหนังสือเรียนท่ีเพียงพอครบ ทุก
คน  

นักเรียนท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี จ านวน 20 
คน คนละ 200 บาท/ปี 

9.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนโรงเรียนหนองม่วงหนองแวงตาม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน ต าบล
เมืองโดน 

40,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาของ
นักเรียน ในเขตต าบลเมืองโดน  

นักเรียนในเขตต าบล เมืองโดน จ านวน 5 
โรงเรียน 
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10.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนโรงเรียนหนองม่วง หนองแวงตาม
โครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่าย พัก
แรมลูกเสือและเนตรนารี ต าบลเมืองโดน 

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ เข้าค่ายลูกเสือ
และเนตร นารีของนักเรียนในเขต ต าบล
เมืองโดน  

นักเรียนในเขตต าบล เมืองโดน จ านวน 5 
โรงเรียน 

11.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน สามัคคีตาม
โครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ในเขตบริการต าบลเมืองโดน 

30,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต ต าบลมีคุณธรรม
และ จริยธรรมมากข้ึน  

นักเรียนภายในต าบล เมืองโดน 

12.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

วัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองโดน 

34,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อการ เรียนที่เพียงพอ
และสนับ สนนุการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองโดน  

นักเรียนจ านวน 20 คน คนละ 1,700 บาท/ปี 

13.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน 

0.00 กองการศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ พัฒนาความรู้
ของครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็ก  

จ านวน 2 คน คนละ 3,000 บาท 

14.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล เมืองโดน 

0.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กต าบลเมืองโดน  

นักเรียนจ านวน 20 คน 

15.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองโดน 

10,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองโดน  

นักเรียนจ านวน 20 คน 

16.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดประชุมครู คณะกรรมการ บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองโดนและ
ผู้ปกครอง 

3,000.00 กองการศึกษา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและ แสดงความ
คิดเห็นในการจัด การเรียนการสอน  

- ครูผู้ดูแลเด็ก - ครูผู้ช่วย ฯ - คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ - ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 20 คน 

17.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานของดีอ าเภอประทาย 60,000.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานของดี
อ าเภอประทาย  

กิจกรรมงานของดีอ าเภอ ประทาย ปีละ 1 ครั้ง 

18.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

วันสงกรานต์ต าบลเมืองโดน 40,000.00 กองการศึกษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

ประชาชนภายในต าบล เมืองโดน ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

19.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

วันลอยกระทงต าบลเมืองโดน 50,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนต าบล เมืองโดน
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยสืบ
ต่อไป  

ประชาชนภายในต าบล เมืองโดน 



14 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

วันส าคัญของชาต ิ 20,000.00 กองการศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรมในงานวัน ส าคัญของชาติ 
เช่น วันพ่อ วันแม่ , วันปิยะมหาราช ฯลฯ  

- ผู้บริหาร - สมาชิกสภา อบต. - พนักงานส่วน
ต าบล - ผู้น าชุมชนต าบลเมืองโดน 

21.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส ์ 100,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รัก สามัคคีและ
ห่างไกลยาเสพติด  

แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตระ
กร้อ เปตอง เป็นต้น จ านวน 7 หมู่บ้าน 

22.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส่งเสริมการอ่านเพื่อการ เรียนรู้สู่ชุมชน 0.00 กองการศึกษา เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน หนังสือและการ
เรียนรู้ให ้เหมาะสมกับวัยอย่างม ีคุณภาพ  

ประชาชนภายในต าบล เมืองโดน 

23.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ในต าบลเมืองโดน 

0.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดง ออก  

เด็กและเยาวชนภายใน เขตต าบลเมืองโดน 
จ านวน ๑๐๐ คน 

24.  ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดท าทะเบียนปราชญ์ ชาวบ้าน และ
ประกาศ เกียรติคุณปราชญ์ชาว บ้านใน
ต าบลเมืองโดน 

0.00 กองการศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนปราชญ ์ชาวบ้าน และ
ยกย่องเชิดชู ปราชญ์ชาวบ้านในเขต ต าบล
เมืองโดน  

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ ภายในต าบลเมืองโดน 

25.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท าความสะอาดรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

0.00 กองช่าง เพื่อท าความสะอาด รางระบายน้ าภายใน 
หมู่บ้าน และก าจัดแหล่ง แพร่พันธุ์เช้ือโรค 
ให้หมดไป  

รางระบายน้ าภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๗ 

26.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างก าแพงกั้นดิน พร้อมขยายถนน 
คสล. ข้างสระหนองบัว บ้านเมืองโดน หมู่
ที่ ๑ 

300,000.00 กองช่าง เพื่อสร้างความแข็งแรง มั่นคงและ
ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ คมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

ก าแพงกั้นดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ขยายถนน กว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร 

27.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วางท่อระบายน้ า คสล. เส้นด้านทิศใต้
หมู่บ้าน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนภายใน หมู่บ้านได้มีระบบ
การ ระบายน้ าที่ดีป้องกันการ เกิดน้ าท่วม
ขัง  

วางท่อระระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑ 
เมตร จ านวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล. จ านวน ๓ 
บ่อ 

28.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ การเกษตรจาก
บ้านเมืองโดน ไปทางวัดป่าเมตตาธรรม 
(ต่อจากเส้นเดิม) บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีไฟฟ้าใช้เพื่อท า
การเกษตร อย่างทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อการเกษตร จ านวน 
๑๒ ต้น 
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29.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก เพื่อการเกษตร
เส้นทางเข้า ดอนกลาง บ้านโนนเมือง  
หมู่ที่ ๒ 

255,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ถมดินกว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร 

30.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนดินรอบ สระหนองโสน บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ ๒ (จ านวน ๔ จุด) 

0.00 กองช่าง  เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ปรับปรุงถนนดิน จ านวน ๔ จุด (ก่อสร้างตาม
แบบแปลน ที่ อบต. ก าหนด) 

31.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์ คอนกรีตสาย
บ้านโนนเมือง ไปบ้านเมืองโดน (ข้างหนอง
โสน) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์ รวมระยะทาง
ด าเนินการ ๓๙๐ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร 
จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

32.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนางทองหล่อ 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อย
กว่า ๑๒๙ ตารางเมตร 

33.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างก าแพงกั้นดินเส้น ด้านทิศตะวัน 
ออกหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

237,000.00 กองช่าง เพื่อสร้างความแข็งแรง มั่นคงและ
ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ คมนาคม
ได้อย่างสะดวก  

จ านวนประชาชน ๔๓๔ คน ที่มีการ คมนาคม
สะดวก เพิ่มขึ้น 

34.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ ๒ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ขยายถนน คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ 
น้อยกว่า ๑๕๔ ตารางเมตร 

35.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก เพื่อการเกษตร
เส้นทางเข้า ดอนย่าล้อม บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่ ๒ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๔๒๕ ตารางเมตร 

36.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขุดลอกสระสาธารณะ โคกป่าช้า บ้านดอน
วัว หมู่ที่ ๓ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า ไว้ใช้ส าหรับ
อุปโภค  

ขุดลอกสระสาธารณะ โคกป่าช้า กว้าง ๖๐ เมตร 
ยาว ๙๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดิน
ขุด ไม่น้อยกว่า ๙,๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร 
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37.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ หมู่บ้าน 
ทางด้านทิศใต้ บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้ม ีถนนส าหรับใช้การ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๗๖ ตารางเมตร 

38.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงฝายน้ าล้นล าห้วยแอก บ้านดอน
วัว หมู่ที่ ๓ 

500,000.00 กองช่าง เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ า ไว้ใช้ท าการเกษตร  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด 

39.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง หนองหว้า บ้าน
ดอนวัว หมู่ที่ ๓ 

0.00 กองช่าง เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ า ไว้ใช้ท าการเกษตร  ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร 

40.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร  เกษตรกรภายในต าบลเมืองโดน 

41.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ส่งเสริมการปลูกพืชใช้ น้ าน้อยต าบลเมือง
โดน 

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มี
ความเป็น อยู่ท่ีดีขึ้น  

ประชาชนต าบลเมืองโดน 

42.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด สารพิษต าบล
เมืองโดน 

0.00 ส านักปลัด  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มี
ความเป็น อยู่ท่ีดีขึ้น  

ประชาชนต าบลเมืองโดน 

43.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน ต าบลเมืองโดน 0.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มี
ความเป็น อยู่ท่ีดีขึ้น  

ประชาชนต าบลเมืองโดน 

44.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน 5,000.00 ส านักปลัด  เพื่อป้องกันการพังทะลาย ของหน้าดินทั้ง
สองข้างทาง ต าบลเมืองโดน  

จ านวน 20000 ต้น 

45.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ 30,000.00 ส านักปลัด  - เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม - เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน ต าบลเมืองโดน  

ที่สาธารณประโยชน์ต าบล เมืองโดน 

46.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

ก าจัดผักตบชวาและก าจัด วัชพืชในแหล่ง
น้ าภายใน ต าบลเมืองโดน 

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อก าจัดผักตบชวาและ วัชพชืที่มีปริมาณ
เพิ่มมาก ขึ้นภายในต าบลเมืองโดน  

แหล่งน้ าภายในต าบล เมืองโดน 

47.  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ 
ราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อด าเนินการส ารวจและ จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากร ท้องถิ่น  

- ป่าชุมชนภายในต าบล เมืองโดน - ป่าสาธารณะ
ภายใน ต าบลเมืองโดน 

48.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลเมือง
โดน 

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่
ของผู้สูงอาย ุ 

ผู้สูงอายุภายในต าบลเมืองโดน 
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49.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ต าบลเมืองโดน 

30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพิ่มความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ให้มากข้ึน  

กลุ่มสตรีต าบลเมืองโดน 

50.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมเด็กและเยาวชน ต าบลเมืองโดน 0.00 ส านักปลัด  เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
กิจกรรมของ เด็กและเยาวชนภายในต าบล 
เมืองโดน  

เด็กและเยาวชนภายในต าบล เมืองโดน  

51.  ด้านสังคมและมนษุย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

จัดประชุมประชาคม ต าบล/หมู่บ้าน เพื่อ
จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล  

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ - ค่าเครื่องดื่ม - 
ค่าอาหารว่าง - ค่าป้ายโครงการ 

52.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ฝึกอบรมอาชีพต าบลเมือง โดน 30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในอาชีพเสริม
ต่างๆ ให้แก ่ประชาชนต าบลเมืองโดน  

ประชาชนต าบลเมืองโดน 

53.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบต.เคลื่อนที ่ 10,000.00 ส านักปลัด  เพื่อเปน็การพบปะกับ ประชาชนในต าบล
เมืองโดน และออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วม กับ
หน่วยงานอ่ืน  

จ านวน 100 คน 

54.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุต าบล
เมืองโดน (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ 

5,434,440.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของ ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  

ผู้สูงอายุ จ านวน 631 คน คนละ 600 - 
1,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

55.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคม
ให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ต าบลเมือง
โดน (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 

1,830,200.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของ ผู้พิการให้ดีขึ้น  

ผู้พิการ จ านวน 233 คน คนละ 800 บาท 
จ านวน 12 เดือน 

56.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอุดหนุนสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย เอดส์ต าบลเมืองโดน (เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์) 

18,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของ ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น  

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3 คน คนละ 800 บาท 
จ านวน 12 เดือน 

57.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต าบล
เมืองโดน (ส ารองจ่าย) 

420,000.00 ส านกัปลัด  เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน ต าบลเมืองโดนท่ี
ได้รับ ความเดือดร้อนจากภัย ธรรมชาต ิ 

ประชาชนภายในต าบล เมืองโดนท่ีได้รับความ 
เดือดร้อนจากสาธารณภัย 

58.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพใน
ระดับ ท้องถิ่น 

75,000.00 ส านักปลัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่
ของประชาชน ต าบลเมืองโดนให้ดีขึ้น  
 

ประชาชนในต าบลเมืองโดน 



18 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน 5,000.00 ส านกัปลัด  เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงิน ทดแทนให้แก่
ลูกจ้างแทน นายจ้างเมื่อจ้างประสบ 
อันตราย หรือเจ็บป่วย ตาย  

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

60.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม 59,854.00 ส านักปลัด  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม
ของพนักงาน จ้างและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

พนักงานจ้างและผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 
อัตรา 

61.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ต าบลเมืองโดน 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต ์ 

ประชาชนต าบลเมืองโดน หมู่ที่ 1 - 7 

62.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
ต าบลเมืองโดน 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อทบทวนสมรรถภาพของ สมาชิก อปพร. 
และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน  

ปีละ 1 ครั้ง 

63.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบรมการป้องกันอัคคีภัย ต าบลเมืองโดน 0.00 ส านักปลัด  เพื่อให้ความรู้การป้องกัน อัคคีภัย  บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนต าบลเมืองโดนและ 
ครู/นักเรียนภายในเขต ต าบลเมืองโดน 

64.  ด้านสังคมและมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ปรับปรุงป้ายทางเข้า ต าบลเมืองโดน 
จ านวน ๓ จุด 

0.00 ส านักปลัด  เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมป้ายทางเข้า
ต าบลเมืองโดน ให้มีความชัดเจน สวยงาม 
แข็งแรงและมั่นคงข้ึน  

ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน จ านวน ๓ จุด 

65.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน 0.00 กองคลัง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได ้ - พนักงานส่วนต าบล - ลูกจ้างประจ า - พนักงาน
จ้าง 

66.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี การประเมินความพึงพอใจ ในการรับ
บริการของ ประชาชน 

25,000.00 ส านักปลัด  ส ารวจความพึงพอใจของ ประชาชนใน
ต าบลเมืองโดน ในการมารับบริการ  

ปีละ 1 ครั้ง 

67.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน ต าบล พนักงานจ้าง สมาชิก 
อบต. ต าบลเมืองโดน 

88,220.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต. ต าบลเมืองโดน  

ปีละ 1 ครั้ง 

68.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี อบรมสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชนตาม
วิถีประชา ธิปไตย 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ภายในต าบลมี
ความสามัคค ีปรองดองกัน มีความเป็น 
ประชาธิปไตย  

ประชาชนภายในต าบล เมืองโดน 



19 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 ส านักปลัด  เพื่ออ านวยความสะดวกใน การปฏิบัติงาน
ภายใน ส านักงานองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลเมืองโดน  

จ านวน 1 เครื่อง 

70.  ด้านการท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ต าบลเมือง
โดน 

20,000.00 ส านักปลัด  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยภายใน ต าบลเมือง
โดน  

กิจกรรมการก าจัดขยะ มูลฝอยภายในต าบล 
เมืองโดน 

71.  ด้านสาธารณสุข ควบคมุและป้องกันโรคติดต่อ 50,000.00 ส านักปลัด  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุม และป้องกัน
โรคติดต่อ  

ประชาชนต าบลเมืองโดน หมู่ที่ 1 - 7 

72.  ด้านสาธารณสุข ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า 30,000.00 ส านักปลัด  เพื่อควบคุมและป้องกัน พาหนะที่จะน าเชื้อ
โรคมาสู ่ประชาชน  

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ แก่สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข 
แมว ของประชาชน ภายในต าบลเมืองโดน 

73.  ด้านสาธารณสุข อุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลเมืองโดน 

0.00 ส านักปลัด  เพื่อให้มีงบประมาณใน การจัดกิจกรรมของ
อาสา สมัครสาธารณสุขท่ีเป็น ประโยชน์ต่อ
ชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้านต าบล 
เมืองโดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  ๓6  โครงการ  
จ านวนเงิน  1๒,๐๘๔,๒๘๐  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  ๓๕  โครงการ  จ านวนเงิน  1๐,๕๓๓,๓๐1  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๓ ๒,๒๔๖,๕๕๘.๐๐ ๑๓ ๒,๒๔๖,๕๕๘.๖๖ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔ ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓ ๗๘๙,๐๐๐.๐๐ 

ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๔ ๘๒,๖๕๐.๐๐ ๔ ๘๒,๖๕๐.๐๐ 

ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๑๐ ๗,๒๔๐,๖๘๕.๑๖ ๑๐ ๗,๒๔๐,๖๘๕.๑๖ 

ด้านสาธารณสุข ๒ ๖๒,๒๕๙.๖๐ ๒ ๖๒,๒๕๙.๖๐ 

ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ๔,๙๒๘.๐๐ ๑ ๔,๙๒๘.๐๐ 

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๒ ๑๐๗,๒๒๐.๐๐ ๒ ๑๐๗,๒๒๐.๐๐ 

รวม ๓๖ ๑๑,๐๓๒,๓๐๑.๔๒ ๓๕ ๑๐,๕๓๓,๓๐๑.๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ที่มีการก่อหนี้ ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  จ านวน  36  โครงการ  มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน (ค่าหนังสือเรยีน) 

3,000.00 2,600.00 2,600.00 400.00 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

4,500.00 3,900.00 3,900.00 600.00 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

6,450.00 5,590.00 5,590.00 860.00 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายในเขตต าบลเมืองโดน 
 

1,440,000.00 1,357,800.00 1,357,800.00 82,200.00 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
 

98,000.00 65,880.00 65,880.00 32,120.00 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 
 

772,616.00 564,808.66 564,808.66 207,807.34 

7. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เมืองโดน (ค่าหนังสือเรียน) 

3,000.00 2,600.00 2,600.00 400.00 

8. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนภายในเขตต าบลเมืองโดน (โรงเรียนบ้านดอน
สามัคคี) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

9. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนภายในเขตต าบลเมืองโดน 
(โรงเรียนบ้านดอนสามัคค)ี 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

10. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน 
 

34,000.00 23,400.00 23,400.00 10,600.00 

11. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการวันลอยกระทงต าบลเมืองโดน 
 

50,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 

12. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการวันส าคัญของชาต ิ
 

20,000.00 2,100.00 2,100.00 17,900.00 



22 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

13. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาต าบลเมืองโดนเกมส ์
 

100,000.00 99,880.00 99,880.00 120.00 

14. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินพร้อมขยายถนน คสล. ข้างสระหนองบัว 
บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00 

15. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนดนิผิวหินคลุกเพื่อการเกษตรเส้นทางเข้าดอนกลาง  
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ 

255,000.00 254,000.00 254,000.00 1,000.00 

16. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดินเส้นด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง  
หมู่ที่ ๒ 

237,000.00 236,000.00 236,000.00 1,000.00 

17. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นล าห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 
 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

18. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 
 

20,000.00 18,200.00 18,200.00 1,800.00 

19. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน โครงการปลูกหญ้าแฝกต าบลเมืองโดน 
 

5,000.00 4,450.00 4,450.00 550.00 

20. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

21. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 

โครงการก าจดัผักตบชวาและก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าภายในต าบลเมืองโดน 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

22. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
20,000.00 8,450.00 8,450.00 11,550.00 

23. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี โครงการ อบต. เคลื่อนที ่
 

10,000.00 4,050.00 4,050.00 5,950.00 

24. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

5,434,440.00 5,151,700.00 5,151,700.00 282,740.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
1,830,200.00 1,665,800.00 1,665,800.00 164,400.00 

26. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
18,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 

27. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เงินส ารองจ่าย 
420,000.00 275,996.85 275,996.85 144,003.15 

28. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

29. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
5,000.00 2,180.00 2,180.00 2,820.00 

30. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
59,854.00 32,328.31 32,328.31 27,525.69 

31. ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ต าบล
เมืองโดน 

20,000.00 19,180.00 19,180.00 820.00 

32. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 

การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 
25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 

33. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด ี โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภา อบต. ต าบลเมืองโดน 

88,220.00 87,220.00 87,220.00 1,000.00 

34. ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน 20,000.00 4,928.00 4,928.00 15,072.00 

35. ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 

50,000.00 38,139.60 38,139.60 11,860.40 

36. ด้านสาธารณสุข 
 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00 24,120.00 24,120.00 5,880.00 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน  ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ๒๕๖๓ 

๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

โครงการที่ได้
ด าเนินการ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 24 24 13 
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62 15 3 
๓. ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน   8 8 4 
๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 17 17 10 
๕. ด้านสาธารณสุข 3 3 2 
๖. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 
๗. ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี   5 5 2 

รวม 120 73 35 
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ส่วนที่ ๔ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๑.  จ านวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโคร งสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน
งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 ๓. การด าเนินงานของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไม่ได้ด าเนินก ารโครงการ ส่งผลต่อ
ภาพรวมความส าเร็จโครงการในข้อบัญญัติ การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการโอนการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจ านวนมาก 

๔. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร  เช่น  ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
   
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๑.  น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 ๒.  ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 

3. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามแผนด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

4.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
๕.  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๖.  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙0  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔    
*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  ๒๕๔๘  
และเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๓๐  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามแ ละประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น   

  เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน  เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  และอ าเภอประทายได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต า บลเมือง
โดน  ครั้งแรกเม่ือวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕  ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  และได้แถลงนโยบาย ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  จึงท าให้มี
การรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นล่าช้านั้น 

    บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ท าการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และ ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอ งค์การบริหารส่วนต าบลเมือง โดน  ไปยังสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบแล้วนั้น 

   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา
พร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕   
                                              
       

          (นายเฮม  ภู่นอก) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
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