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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 
(5)เทศบาลต าบลดอนมนต์ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
--------------------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลดอนมนต์จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลดอน
มนต์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลดอนมนต์ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลต าบลดอนมนต์    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนมนต์ สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล ดอนมนต์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลดอน
มนต์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกจิตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลดอนมนต์ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล  
ดอนมนต์  หรอืสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์ พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลดอนมนต ์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
เทศบาลต าบลดอนมนต ์
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลดอนมนต์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
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เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์ต่อนายกเทศบาลต าบล
ดอนมนต์   เพ่ือให้นายกเทศบาลต าบลดอนมนต์ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอนมนต์   และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์มีอ านาจหน้าที่  
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศบาลต าบล   
ดอนมนต์ เพ่ือให้นายกเทศบาลต าบลดอนมนต์ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลดอนมนต์และคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลดอนมนตโ์ดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลดอนมนต ์

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลต าบล       
ดอนมนต ์

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลดอนมนต ์

สภาเทศบาล
ต าบลดอนมนต ์รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลดอนมนต ์

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลดอนมนต์   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลดอนมนต์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
ดอนมนต์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหนึ่งปี  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา 
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
เทศบาลต าบลดอนมนต์ ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกเทศบาลต าบลดอนมนต์  เสนอสภาเทศบาลต าบล
ดอนมนต์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลดอนมนต์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิ งคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลดอนมนต์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
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และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  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) ซ่ึงคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนมนต์ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
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หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลดอนมนต์   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลดอนมนต์   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 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 นายกเทศบาลต าบลดอนมนต์ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลดอนมนต์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลดอนมนต์แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลดอน
มนตเ์กิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนมนต์  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา  5 
ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลดอนมนต์   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์   และแผนชุมชนต าบล  
  1.  วิสัยทศัน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์  (Vision) 
“เป็นชุมชนสังคมเศรษฐกิจดี   มีโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ประชาชนล้วนสุขภาพดี  มีการศึกษาก้าวไกล ใส่
ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
    2.  พันธกิจ (Mission) 
      1.  ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      2.  ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย 
      3.  พัฒนาการคมนาคม   ไฟฟ้า  ประปา 
      4.  พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคท่ีดี 
                5.  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและวัฒนธรรม 
        6.  พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
      7.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  3. เป้าประสงค์ (Goals) 
      1.  เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
      2.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
      3.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
      4.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั่วถึง 
      5.  ประชาชนมีสุขภาพดี ถูกสุขลักษณะ 
      6.  เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
      7.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     1. มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขตเทศบาล มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทางการเรียนการสอน 
3. ประชาชนในเขตเทศบาล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่ 
4. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่าง

ทั่วถึง 
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5. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6. มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์      
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1.2.1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน
งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 16 1,375,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 67 31,860,226 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 6 754,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 27 4,877,500 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 15 1,208,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 5 210,000 

รวม 136 40,284,726 
1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 โครงการตามแผนพัฒนา โครงการท่ีด าเนินการจริง 

โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 16 1,375,000 14 9,917,231.50 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 67 31,860,226 36 9,387,999 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสาธารณสุขและอนามัย 6 754,000 6 814,608 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

27 4,877,500 16 3,290,915.72 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง การบริหาร และ
พัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

15 1,208,000 15 680,539.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

5 210,000 2 32,840 

รวม 136 40,284,726 89 24,124.133.81 
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  ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.5  แผนงานงบกลาง  

6 
3 
4 
3 
4 

450,000 
105,000 
730,000 
90,000 

7,988,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  แผนงานการอตุสาหกรรมและการโยธา 
2.2  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.4  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา  

6 
38 
16 
7 

2,705,126 
9,775,900 
3,372,000 

16,007,200 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและอนามยั 

  3.1  แผนงานสาธารณสุข 6 754,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

4.1  แผนงานการศึกษา 
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ  

19 
8 

4,247,500 
630,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

2 
13 

100,000 
1,108,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

  6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

5 210,000 

รวม 136 40,284,726 
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   2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    2.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่ เศรษฐกิจ  สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรรีัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์  (Vision) 
“เป็นชุมชนสังคมเศรษฐกิจดี   มีโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ประชาชนล้วนสุขภาพดี  มีการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
    พันธกิจ (Mission) 
      1.  ส่งเสริมการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
      2.  ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย 
      3.  พัฒนาการคมนาคม   ไฟฟ้า  ประปา 
      4.  พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย และสาธารณูปโภคท่ีดี 
                5.  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและวัฒนธรรม 
        6.  พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
      7.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  เป้าประสงค์ (Goals) 
      1.  เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 
      2.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
      3.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
      4.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั่วถึง 
      5.  ประชาชนมีสุขภาพดี ถูกสุขลักษณะ 
      6.  เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
      7.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ตัวช้ีวัด 

 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อป ี

2. จ านวนพ้ืนที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตรของ
ต าบล (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จากพ้ืนที่บริการ
สาธารณะ 

 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลดอน
มนต ์

 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

10 ของจ านวนประชากรในเขต เทศบาลต าบลดอนมนต์ 
  7. เทศบาลต าบลดอนมนต์มีผลการปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ 65 
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
  9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
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           ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในต าบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  เทศบาลต าบลดอนมนต์มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับ
ประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนาด้าน
ความจ าเป็นพื้นฐานให้กับประชาชน 
  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพฒันาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
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          ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลดอนมนต์  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การวิเคราะห์เพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลดอนมนต์นั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลดอนมนต์และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็น
ทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน 

โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาบ้านเหลื่อม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ 5  ล้าน  หมู่บ้านละ 2  แสน 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (2)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(3)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  อบต.ร่อนทอง / อบต.หัวฝาย /อบต.โนนขวาง 
เช่น คลองส่งน้ า  ถนน   

(4)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลดอนมนต์    เป็นเทศบาลสามัญ  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกจิถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(5)  เนื่องจากเทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นถนนล าเลียงพืชเศรษฐกิจของโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ ท า
ให้ถนนบางสายมีการจารจรในฤดูหีบอ้อย มีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดถนนช ารุดเสียหายเป็นอยา่งมาก      
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
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2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  มีบึงสาธารณะ เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม  
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย  มัน

ส าปะหลัง  ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลดอนมนต์กับส่วนราชการในพ้ืนที ่
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(10)  เทศบาลต าบลดอนมนต์มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   3  แห่ง   ส านักสงค์  5  แห่ง 
 (12)  เทศบาลต าบลดอนมนต์มีเว็บไซด์ และเฟสบุคของเทศบาล ในการประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดอนมนต์มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มเลี้ยงโค ฯลฯ 
 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(2)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่   
(6)  เทศบาลต าบลดอนมนต์ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  ไม่มีประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ   

   
(9)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ านวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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     การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลดอนมนต ์

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย์ 

1. เพิม่ขีดความสามารถใน
การข่างขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหารเข้าสู่ครัวโลก 

1.ด้านเศรษฐกิจ 
 

๑  ด้ าน เมื อ งน่ าอยู่ แ ล ะ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1. ด้านเศรษฐกิจและ 
สังคม 

16 14 

2 .ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

2. ยกระดับการบริหารนคร
ชัยบุรินทร์  ด้านการ
ท่องเที่ยว ผลิตภณัฑไ์หม
และการค้าชายแดน 

2. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

2 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 

2. ด้านโครงสร้างพื้น 
ฐาน 

67 36 

3. 1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3 .ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแ ข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบ Logistic 
เชื่อมโยงในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓ ด้านการพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

3. ด้านสาธารณสุขและ
อนามัย 

6 6 

4 .ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.ด้านรักษาความ
มั่ นคงและความ
สงบ 

๔ ด้านการพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

27 16 

   5. ด้านการบริหาร
จัดการ 

 5. ด้านการเมืองการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

15 15 

     6. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

5 2 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลดอนมนต ์

โครงการเพ่ือการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

      

6.ด้านการปรับปรุง
สมดุ ลและพัฒ นา
ระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

      

 7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ        
โลจิสติกส์ 

      

 8 ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

      

 10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

      

 รวม 136 89 
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     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน   89  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
136  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  136  โครงการ ด าเนินการจริง  89  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  65.44  ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่มี   
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2.2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนนุ ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.5  แผนงานงบกลาง  

กองส่งเสริมการเกษตร 
กองสวัสดิการฯ 

ส านักปลดัฯ 
" 
" 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ส านักปลดัฯ 

" 
" 
" 

16 14 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2.1  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.4  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา  

กองช่าง 
" 
" 
" 

กองช่าง 
" 
" 
" 

67 36 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และอนามัย 

  3.1  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักปลดัฯ 
 

6 6 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา  
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

4.1  แผนงานการศึกษา 
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ  

กองการศึกษา 
" 

กองการศึกษา 
" 

27 16 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 
 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ส านักปลดัฯ 
" 

ส านักปลดัฯ 
" 

15 15 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม 
 

  6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักปลดัฯ 
 

ส านักปลดัฯ 
 

5 2 

รวม    136 89 
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 3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการฝึกอบรมการท าแก๊ส
ชีวภาพจากมูลโคและ
ผักตบชวา 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

กลุ่มผูเ้ลี้ยงโค-
กระบือต าบลดอน
มนต ์
 

69,900 กลุ่มผูเ้ลี้ยงโค-
กระบือได้รับความรู ้
ร้อยละ 100 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โค-กระบือได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรม 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโค
พันธุ์เนื้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

กลุ่มผูเ้ลี้ยงโค-
กระบือต าบลดอน
มนต ์
 

20,750 กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคได้รับ
ความรู้ร้อยละ 80 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงโคไดร้ับความรู้จากการ
ฝึกอบรม 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง
เป็ดพันธ์ไข ่

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล
ดอนมนต์ 10 
หมู่บ้าน 

19,250 ประชาชนในเขต
ต าบลดอนมนต์ มเีป็ด
พันธุไ์ช่มีมาตรฐาน

ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายได้และมี
อาชีพมั่นคง ได้รับความรู้

จากการอบรม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการลดสารเคมีใน
ภาคการเกษตร 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการใช้ปุย๋ ยาปราบ
ศัตรูพืช จากธรรมชาติ - เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตของ
เกษตรกร 

จัดอบรมให้กับ
ประชาชนในเขต
ต าบลดอนมนต ์

20,000 ประชาชนในเขต
ต าบลดอนมนต์ มี
ความปลอดภัยร้อย

ละ 80 

ประชาชนใช้ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาต ิ

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลดอนมนต ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

ชุมชน / หมู่บ้าน ทัง้ 
10 หมู่บา้น 

146,000 ประชาชนในเขต
ต าบลดอนมนตไ์ด้รับ
เงินอุดหนุน ร้อยละ 
100 

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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 3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับกลุ่มสตรีและแม่บ้าน 

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม - เพื่อให้
สตรีและแม่บ้านมีความรู้
ในอาชีพท่ีหลากหลายไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สตรีและแม่บ้านในเขต
ต าบลดอนมนต์และ
ประชาชนท่ัวไป 

 
19,400 

ร้อยละ 100 ของสตรี
และแม่บ้านท่ีมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

สตรีและแม่บ้านมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านกัปลดัฯ 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม - เพื่อให้ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้ในอาชีพท่ี
หลากหลายไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลดอนมนต์และ
ประชาชนท่ัวไป 

8,530 ร้อยละ 80 ของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ผู้พิการและผูด้้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

8 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

เพื่อเป็นการรณรงคม์ิให้มี
การกระท าผิดกฎหมาย 

รณรงค์ท้ัง 10 
หมู่บ้าน 

23,640 ประชากรห่างไกลยา
เสพติดร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมกัน
รณรงค์ปลูกจติส านึก
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 

9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละ 0.20 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี

ทต.ดอนมนต/์ธกส.
สาขาสตึก 

3,004 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง 

ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอืน่และสวสัดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

10 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอายุท่ี
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากการขาดการ
เลี้ยงด ู

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 6,896,800 ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพร้อยละ 100 

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลและ
บรรเทาความเดือดร้อน 

ส านกัปลดั 
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3.1.2   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการที่
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากการขาดการ
เลี้ยงด ู

ผู้พิการในพื้นที ่ 2,282,400 ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
ร้อยละ 100 

ผู้พิการได้รับการดูแลและ
บรรเทาความเดือดร้อน 

ส านกัปลดั 

12 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดส์ที่ประสบปญัหาความ
เดือดร้อนจากการขาดการ
เลี้ยงด ู

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที ่ 40,500 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพร้อยละ 100 

ผู้ป่วยฯได้รบัการดูแลและ
บรรเทาความเดือดร้อน 

ส านักปลดั 

13 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

จ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
พื้นที่ต าบลดอนมนต์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ี
ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 110,317.5 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนท่ีมีสุขภาพด ี

ประชาชนไดร้ับการบริการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ส านักปลดั 

14 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุก
ประเภท 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

390,000 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

ส านักปลดั 
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3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

15 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่นเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าท่ีในการอ านวย
ความสะดวกในด้าน
การจราจร 

บริหารจดัการศูนย์ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรบั
ผู้ปฏิบัติงาน 

12,740 ประชาชนมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 100 

ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าท่ีในการอ านวย
ความสะดวกในด้าน
การจราจร 

ส านักปลดั 

16 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ด้านหลังอาคารส านักงาน
หลังเก่าเทศบาลต าบลดอน
มนต ์

เพื่อให้มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 2 
ห้อง 

180,000 ร้อยละ 100 ห้องน้ า
ถูกสุขลักษณะ 

ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้ใช้ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรั้วรอบเขต
เทศบาลต าบลดอนมนต ์

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลดอนมนต ์

ขนาดสูง 2.0 ม.ยาว 200 
ม. 

488,000 ทรัพย์สินได้รับความ
ปลอดภัยร้อยละ 80 

ทรัพย์สินของเทศบาล
ได้รับความปลอดภัย กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกหนองละเวีย 
บ้านดอนมนต์  หมู่ที่ 1 

เพื่อกักเก็บน้ าให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การเกษตร และอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกว้าง 57.00 เมตร 
ยาว 108.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย3.00 เมตร ลาดเอียง  
1:1 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.
ม. พร้อมขนดินทิ้ง 

345,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้
คลองน้ าได้ใช้น้ า 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง 

กองช่าง 
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   3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

19 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก บริเวณเทศบาลต าบล
ดอนมนต ์

เพือ่ให้น้ าระบายไม่ท่วมขัง ท่อ คสล. จ านวน 37 
ท่อน พร้อมบ่อพกั 

จ านวน 4 บ่อ 

83,000 ร้อยละ 100 น้ าไม่ท่วม
ขัง 

ระบายน้ าดีน้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงมุกด้านหน้า
อาคารส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
มุกด้านหน้าอาคาร
ส านักงานปรับปรุงฝ้า
เพดาน 

จ านวน 50.84 ตร.ม. 25,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความ
สะดวกของการรับ
บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ีที่
สะดวกมากข้ึนในการรับ
บริการ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงอาคารจอด
รถเทศบาลต าบลดอนมนต ์

เพื่อให้มีสถานที่
ให้บริการประชาชน
อย่างพอเพียง 

ขนาดสูง 4.0 ม.ยาว 
14 ม. 

84,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความ
สะดวกของการรับ
บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ีที่
สะดวกมากข้ึนในการรับ
บริการ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานหลังเก่าเทศบาล
ต าบลดอนมนต ์

 เพื่อปรับปรุงอาคารหลัง
เก่าให้ดีขึ้นและเพียงพอต่อ
การบริการประชาชน 

ปรับปรุง หลังคา ฝ้า
เพดาน หน้าต่าง
อลูมิเนียม ระบบไฟฟ้า 
พื้นปูกระเบื้อง 

468,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ 

ประชาชนได้ใช้บริการ
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละ
กอ หมู่ 6 จากบ้านนายหลุ่น 
วาวิลัย  - บ้านนางแผน แก้ว
ฉว ี

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งทีส่ะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 176 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 704 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่
ทาง กวา้งข้างละ 0.20 
เมตร 

320,000 ร้อยละ 100 ประชาชน
ได้ใช้ถนนท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้ถนนใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา
ลาว หมู่ 5 จากบ้านนาลาว - 
คุ้มโคกวัด 

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 377 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,262 
ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกกลบไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

699,999 ร้อยละ 100 
ประชาชนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนนใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างศาลพระ
พรหม 

เป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจ จ านวน 1 ศาล 93,000 ร้อยละ 70 ได้รับความ
พึงพอใจ 

มีศาลพระพรหมไว้ยดึ
เหนี่ยวจิตใจ 

ส านักปลดั 

26 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอนมนต ์

เพื่อปรับปรุงห้องเรียนด้วย
ผนังกระจกอลูมิเนียมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอน
มนต์กิจกรรม 

ติดตั้งผนังกระจก
อลูมิเนียม  จ านวน 
64.47 ตร.ม. ติดตั้ง
ประตูบานเลื่อนแบบ
แขวน  จ านวน 3 ชุด 

147,000 ร้อยละ 100 ท่ีท าให้
ห้องเรียนเป็นสัดส่วน
ง่ายต่อการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่เป็นสดัส่วน 

กองช่าง    กอง
การศึกษา 

27 รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการรถกู้ชีพฯลฯ 

ตลอดทัง้ป ี 485,418 ประชาชนไดร้ับความ
พึงพอใจร้อยละ 100 

มีบริการหน่วยการแพทย์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

28 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมพาหนะน าโรค
และเฝ้าระวังการเจ็บป่วย
ด้วยไข้เลือดออก 

ภายในเขตต าบลดอน
มน 

16,140 ประชาชนเป็น
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 100 

อัตราการเจ็บป่วยด้วย
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
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รับผิดชอบหลัก 

29 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษ 

สุนัข และแมวสุนัข
บ้านภายในเขตต าบล
ดอนมนต ์

37,140 ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบา้
ร้อยละ100 

ไม่มโีรคพิษสุนัขบา้ในเขต
ต าบลดอนมนต ์

ส านักปลดั 

30 โครงการอบรมปฐมนเิทศก์
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
มนต ์

เพื่อประชุมช้ีแจงแนว
ทางการจัดการเรียนการ
สอนและระเบยีบข้อบังคับ 

ผู้ปกครองนกัเรยีน 
จ านวน 100 คน 

9,500 ผู้ปกครองนักเรยีน
ได้รับรู้แนวทางการ
เรียนของนักเรียนร้อย
ละ 100 

ผู้ปกครองได้รับรู้แนว
ทางการเรียนการสอน
ระเบียบข้อบังคับยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 

31 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์     

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต ์

21,930 นักเรียนมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์มี
พัฒนาการดีขึ้น 

กองการศึกษา 

32 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
เครื่องแบบนักเรยีน) เทศบาล
ต าบลดอนมนต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอน
มนต ์

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต ์

15,300 นักเรียนได้ใส่
เครื่องแบบท่ีเป็น
ฟอร์มเดียวกันร้อยละ 
100 

นักเรียนมเีครื่องแบบเรียน
ฟอร์มเดียวกันทีไ่ด้
มาตรฐานสวยงาม 

กองการศึกษา 

33 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
หนังสือเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอน
มนต ์

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต ์

10,200 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
หนังสือเรียนร้อยละ
100 

นักเรียนมีหนังสือเรยีนที่
ถูกต้องตามหลักสูตร 
ครบถ้วน ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

34 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(คา่
อุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดอน
มนต ์

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต ์

10,200 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
อุปกรณ์การเรียนร้อย
ละ100 

นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนที่ถูกต้องตาม
หลักสตูร ครบถ้วน ทั่วถึง 

กองการศึกษา 
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ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมายทีด่ าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

35 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา คา่
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจดัการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต์ 
อัตราคนละ 1,700 
บาทต่อป ี

110,500 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
ค่าจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ100 

นักเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่ถูกต้องตาม
หลักสตูร ครบถ้วน ทั่วถึง 

กองการศึกษา 

36 โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริการสถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ ์

ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ ์

279,500 นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ร้อย
ละ 100 

นักเรียนมสีุขอนามัยที่ดี 
ได้รับ อาหารครบ 5 หมู่ 

กองการศกึษา 

37 โครงการอาหารเสรมิ(นม) เพือ่จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้กับโรงเรียน4 โรง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 

เด็กนักเรยีนในเขต
เทศบาลต าบลดอน
มนต์ จ านวน 4 โรง
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

861,735.72 นักเรียนได้ดืม่นมร้อย
ละ  100 

เด็กนักเรยีนมีรา่งการ
แข็งแรงและมสีุขอนามัยที่
ดี 

กองการศึกษา 

38 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
ประเพณีท้องถิ่นและ
ศาสนา 

จ านวน 1 ครั้งในวัน
เสาร์ทีส่องของเดือน
มกราคม 

63,350 เด็กในต าบลดอนมนต์
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 100 

สืบทอดเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น การจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

39 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
ประเพณีท้องถิ่นและ
ศาสนา 

จ านวน 1 ครั้ง 15,090 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

สืบทอดเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น การจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 
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ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ
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ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

40 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ออกก าลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน/ประชาชนใน
ประเภทต่างๆ และ
จัดส่งนักกีฬาตัวแทน
ต าบลเข้าแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

198,600 ร้อยละ 100 
ประชาชนเด็ก 
เยาวชน ได้มีการ
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง รักการเล่นกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยรูร้ัก
สามัคค ี

กองการศึกษา 

41 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรตันตรยัท านอง
สรภญัญะ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนและประชาชน
ของต าบลดอนมนตไ์ด้
ฝึกฝนการสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ 

นักเรียนและ 
ประชาชน ในเขต
ต าบลดอนมนต ์

24,750 นักเรียนและ 
ประชาชน ในเขต
ต าบลดอนมนต์ ได้
ฝึกฝนการสวดมนต์
ร้อยละ 80 

นักเรียนและประชาชนได้
ฝึกฝนการสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ 

กองการศึกษา 

42 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธ
ภาพในการปฏิบตัิงาน และ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้าง  ของเทศบาลต าบลดอน
มนต ์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  2. เพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

- คณะผู้บริหาร/
พนักงานข้าราชการ/
พนักงานจ้าง/
ลกูจ้างประจ า ของ 
ทต.ดอนมนต ์

12,690 ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้จากการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม 

ส านักปลดั 
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3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

43 
 
 
 
 
 

โครงการเฉลิมพระเกยีรต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการ หรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ เช่น โครงการจิต
อาสา "เราท าความ ดี ดว้ยหวัใจ" 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 
ฯลฯ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน 
 

3,400 ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างได้
เผยแพร่ ร้อยละ 100 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง ทต. 
ตามภารกิจหน้าที่ตา่ง ๆ 

ส านักปลดั 

44 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใหม้ี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ ์

ที่สาธารณะประโยชน์ใน
เขตต าบล ดอนมนต ์

20,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบรูณ์ขึ้นร้อย
ละ 100 

สามารถรักษาสภาพ
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมดลุ 

ส านักปลดั 

 15,191,714.22  
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3.1.3  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์อุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอสตึก 

เพื่ออุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 

อุดหนุน อบต. กระสัง 25,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในการ
ได้รับความ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 100 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
กระสังได้รับเงิน
สนับสนุนในการ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

ส านักปลดั 

อบต.กระสัง 

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด
(สพฐ)เขต 4 จ.บุรีรมัย ์

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

จ านวน 3 โรงเรียน 1,558,260 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน ร้อย
ละ 100 

นักเรียนมี
สุขอนามัยที่ด ี
ได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู ่

กองการศึกษา 

โรงเรียนสังกัด
(สพฐ) 

3 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสขุ 

เพื่ออุดหนุนให้กับชุมชน/
หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ชุมชน / หมู่บ้าน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

200,000 อสม.ในเขต
ต าบลดอน
มนต์ได้รับเงิน
อุดหนุน ร้อย
ละ 100 

คุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น ส านักปลดั 

ชุมชน / 
หมู่บ้าน ท้ัง 10 

หมู่บ้าน 

4 โครงการจัดหารายได้เพือ่จัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลอืประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่ออุดหนุน ตามโครงการ
จัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

อุดหนุนส านกังานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

20,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ส านักงานเหล่า
กาชาดมี
งบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส านักปลดั 

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด

บุรีรัมย ์
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3.1.3  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์อุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

5 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การรับและส่งเสดจ็
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร และพระบรมวงศานุ
วงศ์พระองค์อื่น ทรงเสด็จ
ประกอบพระราชกรณียกิจ ณ 
ท่าอากาศยานบุรีรมัย ์

เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐในกิจกรรมรับ - ส่ง
เสด็จฯ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอสตึก 

20,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก
ได้รับเงิน
อุดหนนุเพือ่ใช้
จ่ายในกิจกรรม
รับส่งเสด็จ 

ส านักปลดั 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก 

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การจัดงานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธีประจ าปีงบประมาณ 
2563 

เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐในการจัดงานราช
พิธีและพระราชพิธีฯ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอสตึก 

8,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอสตึก
ได้รับเงิน
อุดหนนุเพื่อใช้
จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีฯ 

ส านักปลดั 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสตึก 

รวม 1,831,260     
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 

ประชาชนต าบลดอนมนต ์           
19,800.00  

ประชาชนไดร้ับความรูใ้นการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 

ส านักปลดั 

2 
โครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

ประชาชนต าบลดอนมนต์ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 
 

 

          
56,110.00  

ประชาชนต าบลดอนมนต์ปลอดภยั
จากเชื้อไวรัส โคโรเชื้อไวรัส โคโร
นา 2019 

ส านักปลดั 

3 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ดอนมนต์ ม.1 ซอยบ้านนายทอง
ดี สมบูรณ์รัมย ์

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
กลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

        
114,000.00  

- ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

     กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ราษฎร์พัฒนา ม.2 ถนนรอบนอก
หมู่บ้านหลังบ้านนายเทวัญ  ห้า
แยกหนองไผ ่

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 285  ม.
หนา 0.15  ม. จ านวน 1,140 
ตรม. 

        
492,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ดอนมนต ์ม.1จากบา้นนายค าตา 
วิชัย - บ้านนายหนตูัน เซ้ิงสงู
เนิน 

เพือ่พัฒนาระบบขนส่งที่สะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

กว้าง 3.0 ม. ยาว 197 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 591 ตรม. 

        
260,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 

ล าดับ 
 

โครงการพฒันา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านหนองลูกชา้ง ม.8 
จากสามแยกบา้นนายเคน - 
หน้าโรงเรียนบา้นกุดน้ าขุน่ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก ขนาดกว้าง 3.0 ม.ยาว 1,500 
ม.หนาเฉลี่ย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  450  ลบ.ม. 

        
278,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
โนนกลาง ม.10 จากบา้นนาย
วิทยา ชืน่ชม - บ้านนายหัน ลี
แวง 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
กลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 
เมตร 

        
127,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
กุดน้ าขุ่น ม.7 ถนนเส้นกลาง
หมู่บ้าน 

เพื่อการสญัจรสะดวก ขนาดกว้าง 6.0 ม. ยาว 160 ม.
หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 960  ตร.ม. 

        
483,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านหนองแวงใต ้ม.3 
จากบ้านนายพิพฒัน์ เปษาโก - 
หนองแวงสาธารณะประโยชน ์

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 300  ลบ.ม. 

        
115,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านหนองแวง ม.9 จาก
สวนยางนายทองลด อัมไพ - 
สามแยกนายเรือง อัมไพ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ีสะดวก ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 450  ลบ.ม. 

        
296,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย กองช่าง 
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านห้วยลึก ม.4 จากสี่
แยกนานายหวี ข่าขันมาลี - 
หนองคณะจิว 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 2,000 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.0 ม. ปรมิาตรหินคลุก 
600 ลบ.ม. 

        
285,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ละกอ ม.6 จากบ้านนายวิทยา 
ทบวัน - ฝายน้ าล้น 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกกลบไหล่ทาง กว้างข้างละ 
0.20 เมตร 

        
492,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
นาลาว ม.5 ซอยบ้านนายสี ชิด
รัมย์ - บ้านนายเกียง ก าพัง
เทียม 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 100  ม.
หนา 0.15  ม. หรือมีพ้ืนผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 300 ตรม. 

        
100,000.00  

ประชาชนไดร้ับการสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

14 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ละกอ ม.6 จากถนนลาดยาง
สายสตึกบุรีรัมย์ - บ้านนงสาคร 
สนูรัมย ์

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 142 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 426 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบ
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

        
190,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

15 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น
หนองแวงใต้ ม.3 จากบ้านนาง
เสาร์ บุตร ี- นายสุภี ภูมิศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบ
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 

        
360,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
บ้านโนนกลาง ม.10 จากหนอง
กระทิง - คุ้มโคกวัด 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
780  ลบ.ม. 

        
472,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุกบ้านหนองแวง ม.9 
ถนนจากบ้านนายทนง - หนอง
หว้า 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหิน
คลุก240 ตรม. 

        
250,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย กองช่าง 

18 

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านนาลาว ม.5 จาก
บ้านนาลาว - หนองตะกรุด 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
510  ลบ.ม. 

        
417,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมาและมี
ความปลอดภัย กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านกุดน้ าขุน่ ม.7 ถนน
ไปสระประปา 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

กว้าง 3.0 ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย
0.10 ม.ปริมาตรหินคลุก 120 
ลบม. 

        
130,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร-ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 

ล าดับ 
 

โครงการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายทีด่ าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านดอนมนต์ ม.1 จาก
บ้านนางทองใบ - หนองอีคูณ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งที่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 1,500 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ปรมิาตรหิน
คลุก 450 ลบม. 

        
215,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร-ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านดอนมนต ์ม.1 
รอบคุ้มหนองเกาะ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งที่
สะดวก 

กว้าง 3.0 ม. ยาว 900 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
270 ลบม. 

        
155,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร-ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านดอนมนต ์ม.1 จาก
นานายกอง - นานายสชุาติ สุ
พศร 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 300 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.ปรมิาตรหิน
คลุก 90 ลบ.ม. 

        
108,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านห้วยลึก ม.4 จาก
ป่าชา้บา้นห้วยลึก - ไปหนอง
ตลาด 

เพือ่พัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 2,200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหิน
คลุก 660 ลบ.ม. 

        
125,000.00  

ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 
 กองช่าง 

24 
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร
หินคลุก บ้านห้วยลึก ม.4 จาก
นานางเกลี้ยง ภูมิศาสตร-์นา 
นางหนูออน ศรีประดู ่

เพื่อพัฒนาระบบขนส่งท่ี
สะดวก 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 
เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150  
ลบ.ม. 

          
29,000.00  

ระชาชนไดร้ับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา 
 กองช่าง 
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3.1.4  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นหน่วยด าเนินงาน (แบบ ผ.02) ใช้จ่ายเงินสะสม   
 
ล าดับ 

 
โครงการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 
 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

25 โครงการก่อสร้างถนนดนิ บา้น
ราษฎรพัฒนา ม.2 จากนา 
นายสมจิต ย้อยไธสง - สมแยกไป
หนองคณะจิว 

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทางสญัจร 

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 1,000 ม.สูง
เฉลี่ย 1.0 ม.ปรมิาตรดินถม 3,000 
ลบม. 

          
78,000.00  

ระชาชนไดร้ับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา 
 กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยลึก ม.4 จาก 
สี่แยกนานายหวี ข่าขันมาลี –  
บ้านหนองลูกชา้ง ม.8 

เพื่อพฒันาระบบขนส่งท่ีสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1200 ตร.ม. 

        
440,000.00  

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง 

27 
โครงการขุดลอกหนองกระทิง 
บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือใช้ล าเลี้ยงน้ าได้อย่าง
สะดวก  

ขุดลอก ขนาดกว้างเฉลีย่ 60.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ม.ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า  18,000 ลบ.ม. 

        
437,000.00  

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียงและการเกษตร กองช่าง 
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3.1.5  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลดอนมนต์เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.03) บัญชีครุภัณฑ์   
ล าดับ โครงการพัฒนา งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 1. เก้าอ้ีผู้บริหารแบบมลี้อเลื่อนและพนักพิง จ านวน 1 ตัว 5,850 ส านักปลดั 
2 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 2. เก้าอ้ีแบบมีล้อเลื่อนและพนักพิงส าหรบัห้องประชุมสภา ฯ จ านวน 25 ตัว ๆ ละ 1,890 บาท 46,500 ส านักปลดั 
3 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 3. เก้าอ้ีห้องประชุม จ านวน 100 ตัว ๆ ละ 590 บาท 58,500 ส านักปลดั 
4 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 5. ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 25,700 ส านักปลดั 
5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 6. โต๊ะประชุมประธานสภาฯ จ านวน 1 ตัว 2,950 ส านักปลดั 
6 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 7. โต๊ะประชุม ห้องประชุมสภาฯ จ านวน 24 ตัว ๆ ละ 1,690 บาท 40,320 ส านักปลดั 
7 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 8. ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 6,400 บาท 11,800 ส านักปลดั 
8 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 BTU จ านวน 4 เครื่อง 

ๆ ละ 28,000 บาท 
224,000 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

9 จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 2. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนมนต์พร้อมติดตั้ง ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 29,480 ส านักปลดั 
10 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหร้บส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 33,800 ส านักปลดั 
11 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์  2. อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท 1,400 ส านักปลดั 
12 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน 1. เก้าอ้ีผู้บริหารแบบมลี้อเลื่อนและพนักพิง จ านวน 1 ตัว 2,600 กองการศึกษา 

รวมบัญชีครุภัณฑ ์ 482,900 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2563 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลดอนมนต์  20 19 19.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

1.2  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 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 

2 2 10  

1.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับด้ านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

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

2 2 10  

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ศ าสน า ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจ สอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลดอนมนต์ 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลดอนมนต ์
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่ สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แล ะการ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน เชิง
คุณภาพ 

1 1 6.66  

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด า เนิ น งาน ท่ี ผ่ านมาและแนวท างก ารแก้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในเทศบาลต าบลดอนมนต์ ได้มีการน าเสนอข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลดอนมนต์ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ใน
เขตจังหวัด 
สอดค ล้ อ งและ เช่ื อม โย งกั บ สภ าพ สั งค ม 
เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ งแ วดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทั ศน์  ซึ่ งมีลั กษณ ะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลดอนมนต์ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่ างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
เทศบาลต าบลดอนมนต์  และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลดอน
มนต์ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
ดอนมนต์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนมนต์ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบั บที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
ดอนมนต์ 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดอนมนต์ มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลดอนมนต์ เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2563  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลดอนมนต์ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลดอนมนต์ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  

   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 
5 

9 
 
5 

90.00 
 

50.00 

 

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

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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            2.4 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  

  
2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอน
มนต์ในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ(Integration) กับเทศบาลต าบลดอน
มนต์ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้ องถิ่ น       (ด้ านการเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  



53 
 

 

 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนมนต์และด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลดอนมนต์ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นใน ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มี ความ

สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้ วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ทีป่รากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มี การก าหนดตั ว ช้ี วัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ            
(การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจง ใน การ
ด า เนิ น งานต าม โค รงก าร  (2 ) วั ด และ
ประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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3. การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่ง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)และเพ่ิมเติมฉบบัที่ 1 
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......เทศบาลต าบลดอนมนต์..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิ
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลดอนมนต ์
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  พ.ศ. 2563 
                 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

    
16 1,375,000   

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

    
67 31,860,226   

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
อนามัย 

    
6 754,000   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

    
27 4,877,500   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

    
15 1,208,000   

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

    
5 210,000   

รวม 
    

136 40,284,726 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน       
เทศบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 16 16 11.76 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 67 14 10.29 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 6 5 3.68 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

27 20 14.71 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

15 15 11.03 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

5 4 2.94 

รวม 136 74 54.41 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้              
( 89 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
เทศบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  136 57,335,150.00 

65.44 120.27 2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 62 21,150,300.00 

3 สามารถด าเนินการได ้ 89 24,124.133.81 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
           พัฒนาให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชน เพ่ือให้เศรษฐกิจในครัวเรือนที่ดีขึ้น 
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการฝึกอบรมในอาชีพต่างๆ 
  มีการจัดจัดเวรยามตามจุดตรวจในเทศกาลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
  มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ได้รับการพัฒนา กอ่สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เพ่ิมเติม ด้านแหลง่น้ า ไฟฟ้า และถนน 
 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนมนต์  
   
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลดอนมนต์ เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็ก
เล็กให้มีพัฒนาการสมวัย 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และน าเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 มีการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดภายในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลดอนมนต์ ท าให้แหล่งน้ า
สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลดอนมนต์   ได้
ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  89  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 136 โครงการ ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่เทศบาลต าบล
ดอนมนต์จะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในเทศ
บัญญัตไิด้ทั้งหมด  
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลต าบลดอนมนต์ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
   
 


