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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันเกิดประโยชน์
เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 



 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนมันซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/ผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
 



 

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 

  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง



 

เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. การรายงานผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์ก ารบริหารส่วน
ต าบลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมันอย่างน้อย 2 ไตรมาส 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง  

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง



 

อ าเภอประทายและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต( observe) 
หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.2การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(i n f o r m a l  i n t e r v i e w) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  

3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมันใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 



 

observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจาก
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมันสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมันเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 



 

ส่วนท่ี 2สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559- 2563 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1)  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

   2)วิสัยทัศน์  
 
    วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 “การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างความเท่าเทียมในสังคม” 
 
3) พันธกิจ  (mission)   

๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าท่ี ให้สามารถ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 
๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่ม

คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 
๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้

ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 

๗. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายใน

ต าบล   
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

4)  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในต าบล 
๑.๒ จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐพิธ ี
๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีและอุปกรณ์พอเพียง 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก 
๒.๒ ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะน าเสนอของบประมาณได้ทันท่วงทีจาก
ส่วนกลางท่ีรับผิดชอบ 
๒.๔ ท าการขยายเขตไฟฟูาให้มีไฟฟูาครบทุกหลังคาเรือน 
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชนใน
เขตต าบลดอนมัน อย่างพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส”) 
๓.๒ จะน้อมน า“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพื่อให้ประชาชนพี่ง
พาตนเองได้ 
๓.๓ ประสานส่วนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาล าห้วยแอกให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตี 
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔.๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกด้านให้ต าบลน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๔.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน โดย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
๔.๔ ส่งเสริมและให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ให้มีขวัญก าลังใจในการอาสาเข้ามาท างานเพื่อพี่น้องชาวต าบลดอนมัน ตามความ
จ าเป็นและภารกิจท่ีปฏิบัติ 
๔.๖ ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีขวัญก าลังใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข 
๕.๑ ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาทุกด้าน
เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน 



 

๕.๒ ยกย่องและส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมท้ังประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยใน
การพัฒนาสังคม 
๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาทุกระดับ จัดให้มีลานออกก าลังกาย ลานกีฬา  
๕.๔ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูปุาชุมชนและอนุรักษ์ปุาชุมชนในต าบลดอนมันทุกแห่งให้เป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย
ผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากปุาไม้ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๗. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.๑ บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ พร้อมท้ัง
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๗.๒ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการท าประชาคมและติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องทุกข์
ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตต าบลดอนมัน อย่างท่ัวถึง 
๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝูาระวังปัญหาด้านยาเสพติด โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดต าบลดอนมัน อปพร. ยามประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
๗.๔ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
๗.๕ จัดระบบให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
๗.๖ บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด เพื่อประโยชน์ และ
โอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๗ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้
คู่คุณธรรม 

 
 
  



 

 
  



 

ส่วนท่ี  3 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 3.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   3.1  เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
    3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่

ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้ส้ินสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี๑๒เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี๑๒มีรายละเอียดดังนี้ 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆท้ังเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหล่ือมล้ าทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๒จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญดังนี้ 

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 

แผนยุทธศาสตร ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 

(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก    
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี ๑๓ตุลาคม  ๒๕๕๕ณ โรงแรมเชอราตันพัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ๒๕๕๖และเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่ง
เดิมประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์ ๒๘ประเด็นหลัก๕๖แนวทางการด าเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา
อาเซียนป๒ี๕๕๘ครั้งท่ี๒เมื่อวันท่ี๒๔ตุลาคม๒๕๕๕ณห้องประชุม๕๐๑ตึกบัญชาการท าเนียบเพื่อเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเดิมประกอบด้วย๘ยุทธศาสตร์โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์๓๐ประเด็นหลัก๗๙
แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 



 

  
  



 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์  
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่สมดุล และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
๓) การลดรายจ่าย 
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   : การลดความเหล่ือมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็น
หลัก ๒๐แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ประเด็นหลัก  ๑๕แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม  
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

  



 

 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายท้ังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนประสาน
พลังการสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
การพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าเห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



 

  



 

 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้มี
อิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้าผู้น าเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานท่ีดูแลควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียดสนุกเกอร์รวมท้ังโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันทีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันพนักงานส่วนต าบลพนักงานเมืองพัทยา
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่าง
จริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆในการควบคุมและสกัด
กั้นยาเสพติดสารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตจึงให้ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  ๖๙ /๒๕๕๗เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันท่ี ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๗และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)ท าการส ารวจศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน
ท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเส่ียง 

๒.๓)ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 



 

๒.๕)จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕ ปี 
๒.๖)จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  
ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑(ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  
สังคมท้ัง  ๔  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ 
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   : การลดความเหล่ือมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็น
หลัก ๒๐แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ประเด็นหลัก  ๑๕แนวทางการด าเนินการ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป(ีพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
วิสัยทัศน์  “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
เป้าประสงค์รวม 

๑)  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อมุ่งสู่เมืองท่ีน่าอยู่ 

๒)  พัฒนาสังคมอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน 
๓)  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 



 

๕)  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเท่ียวสีเขียว 
  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อ

การอุปโภคและบริโภครวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้

มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๘.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ังภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     
น าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่นส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ท้ังภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วย
และเพื่อการอนุรักษ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพื่อเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ

ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

รวมท้ังจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา  

๘.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชน

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ท่ัวถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

๘.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 



 

 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๘.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ังกิจกรรมด้านการ

ท่องเท่ียว  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๘.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ี ตามท่ี

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 
และของประเทศต่างๆ ในโลก 

๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

๖)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๘.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ี

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



 

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 

๘.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
9. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 “การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความเท่าเทียมในสังคม” 
พันธกิจ  (mission)   

๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าท่ี ให้

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 

๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัย

ภายในต าบล   
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 
 
 



 

  



 

๑0.  แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐาน
และแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ให้เสนอปัญหา  ความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐ %  ของโครงการหรือแผน
ท้ังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกิน
ศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริเช่นการขุดลอกคู่คลองจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตรเช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียวการจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด  
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ  
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กล่ินเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
  



 

 
๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เรื่อง  การ
ส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/
หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  
โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดย
ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจึงต้องประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มันแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  



 

 
 

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 “การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความเท่าเทียมในสังคม” 
พันธกิจ  (mission)   

๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าท่ี ให้

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 

๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัย

ภายในต าบล   
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ  
 ๑. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาไฟฟูา  ประปา  ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม   
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงถนนสะพาน  ทางระบายน้ าและท่อระบายน้ า 
 ๒. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 ๓. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปา  
 ๔. จ านวนการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า 
  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ า 

๑.  จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงถนนสะพาน  ทาง
ระบายน้ าและท่อระบายน้ า 

๒.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ๒.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 

๓.  ก่อสร้างขยายเขตการบริการประปา ซ่อมแซม และ
จัดหาเครื่องกรองน้ าระบบประปา 

๓.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปา  

๔.  ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า ๔.  จ านวนการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ า 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ ปท.

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๖พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เพื่อลดอัตราความเส่ียง
ทางรายได้ของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 

๒. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม  เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และให้มีตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือ
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน  ร้านค้าชุมชนให้สามารถเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม  เข้มแข็ง
และ   ท่ัวถึงด้วยการให้ความรู้ด้านการจัดการ  การตลาด  รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร  

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อ
พัฒนา อาชีพและรายได้ของประชาชนโดยให้ประชาชนบริหารจัดการเอง 

๖.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพระยะส้ัน  ตามความต้องการของประชาชน  เพื่อส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน 
เป้าประสงค์เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้ 
อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในต าบลลดลง 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑ . จ านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้ 
 ๒. จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
 ๓ . จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรท้ังด้านพืชและสัตว์ 
 ๔. จ านวนเกษตรกรที่สามารถผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP 
 ๖ . จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  



 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๑.จ านวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน 
๒.ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบ
อาชีพ 

๒.จ านวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 

๓.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืช
สัตว์ประมงและการแปรรูป 

๑.จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านพืชและสัตว์ 
๒. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรผ่านการประเมินคุณภาพ
ผลผลิต GAP เพิ่มข้ึน 
๓. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านตลาดรับซื้อสินค้า 

๔.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ 
 

๑.จ านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้รายจ่ายลดลง  และมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  . 
 ๑. รณรงค์  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 

 ๒. จัดหาบุคลากรและจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขให้เพียงพอ  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  โดยเฉพาะในหมู่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส 

 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธ ารงภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และร่วมมือ
ร่วมใจอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๒ปี 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคมด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๕)   

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนของประชาชนท่ีได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ปุวยติดเช้ือเอดส์ 
 ๒. จ านวนผู้พิการมีก าลังใจท่ีดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
 ๓. จ านวนครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
 ๔. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  
 ๕. จ านวนประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีจ าเป็น 
 ๖. จ านวนปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง 
 ๗. จ านวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 



 

  



 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

๑. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกันดี 

๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ๒. จ านวนประชากรที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย ๓. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
๔.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
 

๔. จ านวนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้  
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความรับการบริการอย่างทั่วถึง 

๕.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๕. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและด้านเสริมเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
๖.  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๖. จ านวนประชาชนได้รับมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๔..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ ๑.รณรงค์ ส่งเสริม การสร้างจิตส านึกและความตระหนักและให้ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน 
   ๒. พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 
   ๓.รณรงค์การก าจัดขยะในครัวเรือนให้กับประชาชน  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

๑.ประชาชนเข้าใจให้เป็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
  ๒.จ านวนปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลดลง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล 

๒. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง และสิ่งปฏิกูลไม่เกิด
ปัญหา 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสวนสาธารณะ ๓. จ านวนสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่  ๕.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

  



 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการบริหารจัดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันมีการจัดสรรทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑ . ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
 ๒ . จ านวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๓. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน 
 ๔ . สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
 ๕ . จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖ . จ านวนประชาชนท่ีได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน ๑. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถ่ิน   

๒.ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
 

๑. จ านวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๓.ด าเนินการเพ่ิมศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรวมถึงการบูรณาการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน 

๑. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดู
งาน 
๒. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
๓. จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   ๑.จ านวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน มีมีจุดเด่นหรือจุดแข็ง คือเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทาง
การเกษตร ปลูกข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เล้ียงสัตว์ มีล าน้ าผ่าน ช่ือล าห้วยแอก กั้นเขตแดนระหว่างจ้ัง
หวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ คือ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตะหนิน ม.๕ ท่ีมีระบบการบริหารจัดการด้านเกษตรที่ครบวงจร ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ 
เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานตลอดท้ังปี นอกจากนี้ภายในพื้นทีต าบลดอนมัน  ยังเป็นพื้นท่ีด าเนินการโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ -๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการบูรณา
การระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรได้รับ



 

ประโยชน์หลายหมู่บ้าน ประกอบด้วย  ม.๓,๔,๕,๗ ท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงล าห้วยแอก ขอบเขต ๑,๘๐๐ ไร่  และ
ขายผลไปอีกหลายหมู่บ้าน ตามศักยภาพ ปัจจุบันก าลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพื้นท่ีผลิตพันธุข้าว มีมีมาตรฐาน 
รวมถึงพืชผัก ผลไม้ ตามมาตรฐาน GAP จะเป็นโอกาสท่ีจะท าให้ต าบลดอนมันสามารถน าผลผลิตทางการ
เกษตรอื่นๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่ม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จุดแข็งอีก
ประการหนึ่งคือ เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงาม ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มันท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของ
ต าบลดอนมันคือ  
 

“เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีมาตรฐาน พืชผักผลไม้และปศุสัตว์ เพื่อเป็นสินค้า
เศรษฐกิจภายในต าบล อ าเภอ จังหวัด น าสู่ตา่งจังหวัดและต่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน
ต าบล 
๑.๒ จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐ
พิธี 
๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีและอุปกรณ์พอเพียง 
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก 
๒.๒ ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะน าเสนอของบประมาณได้ทันท่วงที
จากส่วนกลางท่ีรับผิดชอบ 
๒.๔ ท าการขยายเขตไฟฟูาให้มีไฟฟูาครบทุกหลังคาเรือน 
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชน
ในเขตต าบลดอนมัน อย่างพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส”) 
๓.๒ จะน้อมน า“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพื่อให้
ประชาชนพี่งพาตนเองได้ 
๓.๓ ประสานส่วนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาล าห้วยแอกให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับประกอบ
อาชีพทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตี 
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔.๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกด้านให้ต าบลน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 



 

๔.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
๔.๔ ส่งเสริมและให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ให้มีขวัญก าลังใจในการอาสาเข้ามาท างานเพื่อพี่น้องชาวต าบลดอนมัน ตาม
ความจ าเป็นและภารกิจท่ีปฏิบัติ 
๔.๖ ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีขวัญก าลังใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข 
๕.๑ ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาทุกด้าน
เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน 
๕.๒ ยกย่องและส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมท้ังประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมา
ช่วยในการพัฒนาสังคม 
๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาทุกระดับ จัดให้มีลานออกก าลังกาย ลานกีฬา  
๕.๔ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูปุาชุมชนและอนุรักษ์ปุาชุมชนในต าบลดอนมันทุกแห่งให้เป็นแหล่งอาหาร
ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โดยผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากปุาไม้
ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๗. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.๑ บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ พร้อม
ท้ังการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๗.๒ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการท าประชาคมและติดต้ังกล่องรับเรื่องร้อง
ทุกข์ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตต าบลดอนมัน อย่างท่ัวถึง 
๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝูาระวังปัญหาด้านยาเสพติด โดยร่วมมือ
กับเครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดต าบลดอนมัน อปพร. ยามประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
๗.๔ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
๗.๕ จัดระบบให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม 
๗.๖ บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด เพื่อประโยชน์ 
และโอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๗ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
  



 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ใช้การวิเคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ท้ังนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  ( Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  ( Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณ ะท่ีใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด 
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์ท้ังด้านการบริหารและ

ปกครอง โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  เข้าใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น  
๕. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง

รายได้ของ 
ประชาชน ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
๖. มีศูนย์เรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีช่ือเสียง และ มีบทบาท

มากในการพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 
๗. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้วิชาการและประสบการณ์ ในการด าเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่

ประชาชน 

๘. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๙. มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน  มีศักยภาพด้านส่ือสารข้อมูลข่าวสาร 
๑๐. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบล 
๑๑. ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต )  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม

และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
๑๒. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนมัน  ๔แห่ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน สามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบลได้ในอนาคต 



 

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
๑.  พื้นท่ีบางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟูา  แหล่งน้ า  ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างท่ัวถึง 

๑. ประชาชนในบางหมู่บ้านท่ีไม่มีท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 
๒. บางหมู่บ้านท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็น

ปัญหาการพัฒนา  จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
๓. แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ ที่

เพียงพอ 

๔. เจ้าหน้าท่ีและประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 

โอกาส  (Opportunities-O) 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ

ต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ
๒๕๔๒ 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖ด้าน  ท าให้ อบต . มีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ัง
งบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม  ดูแล  ปูองกัน
และแก้ไขเพิ่มมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุ้นให้ชุมชน
พึ่งตนเองรัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

๑. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกาสให ้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
         ๕.   รัฐบาลมีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

๖.   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  



 

๗.   การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความต่อเน่ืองส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
๒. สภาวการณ์ทางการธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 

 

     
  



 

ส่วนท่ี 4ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันครั้งท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี20  เมษายน  2561 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

20 18 90.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 52 80.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 10 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 8 80.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 80.00 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80.00 
 3.8 แผนงาน  5 4 80.00 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60.00 

รวมคะแนน  100 81 81.00 
 
  1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้คะแนนสูงสุด
19  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  90.00  ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและคิดเป็นร้อยละ  18.00ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจาก ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นข้อมูลท่ีครอบคลุมและมีความชัดเจน    
 2) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ าสุด  3  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  60.00  ของคะแนนใน
ประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ  3.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากมีโครงการส่วนมากท่ีหมู่บ้านชุมชนเสนอปัญหาและความ
ต้องการมาจะเป็นโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมี
งบประมาณท่ีไม่มากนักจึงท าให้การบรรลุเปูาหมายของ ผลผลิต/โครงการ ได้น้อยกว่าความต้องการของประชาชนท่ี
เสนอปัญหาเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 



 

 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

20 18 90.00 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ัง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 3 100  

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 3 100  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 100  

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1 100  

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  

 
 
 
 



 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

3 2 66.67  

รวม 20 18 90.00  
   

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันยังมีปัญหาด้านการคมนาคมท่ีต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาอยู่  เช่น  
ถนนเส้นบ้านคอกหมูถึงบ้านปลักแรดซึ่งเป็นถนนท่ีเช่ือมต่ออ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันมีพื้นท่ีอยู่ใกล้ล าน้ าคือ ล าสะแทด  ซึ่งประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้ล าน้ าก็มักจะประสบ
ปัญหาภัยน้ าท่วมภัยแล้งเป็นประจ าเกือบทุกปี เห็นควรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านแหล่งน้ าในพื้นท่ี
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   
  



 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80.00  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50.00  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 1 50  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

2 1 50  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 12 80.00  
   

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนในหลายๆด้าน
แต่ท้ังนี้ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอีกหลายปัญหาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการตามโครงการท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 
 
 
 



 

  
1.4 ยุทธศาสตร์  
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 52 80.00  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนมันสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 80.00  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8 80.00  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80.00  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมัน และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 80.00  

 
 
 



 

.. 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมันที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

5 4 80.00  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80.00  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80.00  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนมัน 

5 4 80.00  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 3 60.00  

รวม 65 52 80.00  
   

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  จังหวัด  อ าเภอ  เพื่อให้การพัฒนามีความเช่ือมโยง และสอดคล้องกัน 
  



 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันครั้งท่ี 1/2561  
เมื่อวันท่ี20  เมษายน  2561   เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7 70.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 4 40.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 6 60.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50 83.33 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 80.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80.00 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 3 60.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3 60.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 4 80.00 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80.00 
รวมคะแนน  100 75 75.00 

  1) พบว่าประเด็น โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 5  คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ของคะแนนในประเด็น  โครงการพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ  8.33  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดท่ี
เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
2) พบว่าประเด็น มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณได้คะแนนต่ าสุด 3คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ60.00  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ  5.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  



 

 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เนื่องจากมีโครงการเป็นจ านวนมากและระยะเวลาในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมีน้อยมากท าให้การประมาณราคาประมาณราคาแบบให้สูตรคล่าวๆเท่านั้น 
งอจาก............................................................................................................... 
  3) พบว่า ความชัดเจนของช่ือโครงการ  จากจ านวนโครงการท้ังหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนใน ความชัดเจนของช่ือโครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมี วัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  4) พบว่า ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการท้ังหมด.......... โครงการได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมี มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมด
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน....
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

  6) พบว่า .............................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้  
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 70.00  

รวม 10 7 70.00  

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันได้พิจาณาจุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพื่อใช้ในการ

จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
  



 

  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 3 30.00  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

 1 10.00  

รวม 10 4 40.00  

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันในช่วงสองไตรมาสแรกยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ 
 

  



 

  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 4 40.00  

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

 2 20.00  

รวม 10 6 60.00  

   
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจและเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 



 

ส่วนที่  ๕ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 



ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การต้ังเป็น (บาท) (บาท)
รายการใหม่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการถนน คสล.สายบ.นางหวอย มูลติปฐม- 264,000 264,000  -  - P  -  -  -  - 264,000 กองช่าง

ที่นานายด้วง กลางสวัสด์ิ  หมู่ที่ 2

2 โครงการถนน คสล. สายบ้านนายสุดใจ มโนรมย ์- ถนนด า 188,000 188,000  -  - P  -  -  -  - 186,000 2,000 กองช่าง

บา้นโนนเขวา หมู่ที่ 5

3
โครงการก่อสรา้งถนน คสล.( สายรอบ

หมูบ่้าน) 182,000 182,000  -  - P  -  -  -  - 182,000 กองช่าง

บา้นหนองยาง หมู่ที่ 6

4 โครงการถนน คสล. ซอยบ้านนานสมศักด์ิ ธรรมโส 99,000 99,000  -  - P  -  -  -  - 99,000 กองช่าง

บา้นโนนสมบรูณ์  หมู่ท ี 7

5 โครงการถนน คสล. สายบา้นนายด ารง -ศาลาประชาคม ม.8 336,000 336,000  -  - P  -  -  -  - 336,000 กองช่าง

 บา้นโนนเขวา ม.10

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนางอนงค์ ทุมนานอก 65,000 65,000  -  - P  -  -  -  - 65,000 กองช่าง

บา้นโนนสมบรูณ์  หมู่ท ี 7

7 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็(สายสามแยกปู่ตา-ถนนทา้ย 322,000 322,000 P  -  -  - 322,000 กองช่าง

หมู่บา้น)  บา้นหนองอ้อ หมู่ที่ 1

8 โครงการก่อสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก(สายบ้านนางพกุิล-บ้านนางเพญ็นี) 158,000 158,000 P  -  -  - 158,000 กองช่าง

บา้นปลักแรต  หมู่ที่ 3

9 โครงการก่อสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก(สายหน้าบา้นพกัครู- 89,000 89,000 P  -  -  - 89,000 กองช่าง

บา้นนายอุเทน  เพช็รภูวงษ์) บา้นปลักแรต หมู่ที่ 3

                     ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2561
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา

ไตรมาสที ่1 - 2  (เดือน เมษายน 2561 - เดือน กันยายน  2561)  การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย



รวม 1,703,000 1,703,000 2,000

ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การต้ังเป็น (บาท) (บาท)
รายการใหม่

10 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเปรมวดี 120,000 120,000  -  - P  -  -  -  - 120,000 กองช่าง

 ต้นไธสง-คลองอีสานเขียว ม.๔ บา้นดอนส้ัน หมู่ที่ 4

11 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเขา้บ้านหนองยาง) 131,000 131,000 P  -  -  -  - 120,000 11,000 กองช่าง

บ้านหนองยาง หมูท่ี่ 6
12 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( สายบ้านนายพงษเ์ทพ 151,000 151,000 P  -  -  -  - 151,000 กองช่าง

ชาวหนอง - บ้านโนนเขวา)บ้านคอกหมู หมูท่ี่ 10
13 โครงการถนน คสล. สายบ้านนายสมพาน ชยัจันดา - 165,000 165,000 P  -  -  -  - 165,000 กองช่าง

บ้านนายพรมมา ดงสา) บ้านล้ินฟา่  หมูท่ี่ 9
14 โครงการถนน คสล.( สายหน้า รร.ปลักแรต - 130,000 130,000 P  -  -  -  - 130,000 กองช่าง

บ้านนางคาตา เสนอกลาง )บ้านดอนส้ัน หมูท่ี่ 4
15 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก(สายโนนหัวหล่อน 159,000 159,000 P  -  -  -  - 157,000 2,000 กองช่าง

-หนองจรเข)้ บ้านล้ินฟา้ หมูท่ี่ 9
16 โครงการก่อสร้างรอบบอ่กลบขยะขยะและส่ิงปฏิกูลต าบลดอนมัน 300,000 300,000 P  -  -  -  - 300,000 กองช่าง

17 โครงการกกอ่สร้างเสริมผิวถนนคสล.สายส่ีแยกย่าโม- 163,000 163,000 P  -  -  -  - 152,000 11,000 กองช่าง

บ้านนายสุระชยั มโนรมย์)บ้านคอกหมู  หมูท่ี่ 10
18 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (ส่ีแยกบ้านนายแหลม 106,000 106,000 P  -  -  -  - 106,000 กองช่าง

 โพตะโก หน้าบ้านนางค ามูล หารโงน ส้ินสุดที่ดินนายบุญดี 
จันทรพรหม)บ้านโนนเขวา หมูท่ี่ 5

19 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบส านักงาน อบต.ดอนมัน่ 250,000 250,000 P  -  -  -  -  - 250,000 กองช่าง

รวม 1,675,000 1,675,000 274,000

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย



2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนงานการเกษตร

1 โครงการ "รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน" 50,000 40,000  -  - P  -  -  - 16,178.00 23,822 ส านักปลัดฯ

รวม 50,000 40,000 16,178.00 23,822.00

 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  

แผนงานสาธารณสุข      

1 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 40,000 30,000  -  - P  -  -  - 24,576 5,424 ส านักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้ง 30,000 30,000  -  - P  -  - 21,176 8,824 ส านักปลัดฯ

การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถกูวิธี  
3 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000 30,000  -  - P  -  -  - 24,000 6,000 ส านักปลัดฯ

 

รวม 95,000 90,000 69,752.00 20,248.00

แผนงานการศึกษา      

1 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 250,000 90,000 P - - 72,000 18,000 กองการศึกษาฯ

2 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติพร้อมลานอเนกประสงค์ 100,000 90,000 P - - 90,000 0 กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กลูกประดู่ 0

3 รายการก่อสร้างหอ้งน้ า-หอ้งส้วม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000 50,000 P - - 50,000 0 กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 480,200 509,600 P - - 432,200 77,400 กองการศึกษาฯ

ค่าจ้างประกอบอาหารอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ดอนมัน

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 166,000 176,800 P - - 176,800 0 กองการศึกษาฯ

(ค่าจัดการเรียนการสอน) 0

6 โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ 100,000 100,000 100,000 - - P - 0 กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 10,000 10,000 - P 10,000 กองการศึกษาฯ

อ าเภอประทาย

รวม 1,156,200 1,026,400 0.00 105,400.00



ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การต้ังเป็น (บาท) (บาท)
รายการใหม่

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 20,000  -  - P  -  -  - 18,076.0 1,924 กองการศึกษาฯ

9 โครงการร่วมงานกาชาดประจ าป ีของดีอ าเภอประทายและงานบญุ 80,000 80,000 65,000.00 P 15,000.00 65,000 กองการศึกษาฯ

กุ้มข้าวใหญ่ ประจ าป ี2561 0

10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 30,000 P 17,000.00 13,000 กองการศึกษาฯ

11 โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ดอนมัน 1,668,000 1,668,000 P 1,668,000.0 0 กองการศึกษาฯ

12 ค่าจัดซ้ือวัดสุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกดั สพฐ.ในเขต อบต.ดอนมัน 1,059,300 1,059,300 P 1,059,300.0 0 กองการศึกษาฯ

และอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
รวม 2,857,300 2,857,300 2,777,376 79,924

 4. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 โครงการ"อบต.ดอนมันเคล่ือนที่"และออกหน่วยร่วมกับ 30,000 30,000 10,000 P  8,000 12,000 ส านักปลัด

ส่วนราชการต่างๆ

2 โครงการ big cleaning day 5,000 5,000 P - 5,000 ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 50,000 50,000 20,000 P 49,860 140 ส านักปลัด

4 โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ 50,000 50,000 40,000 P P 10,000 ส านักปลัด

5 โครงการประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการ 20,000 20,000 18,000 2,000 ส านักปลัด

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน

6 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น 200,000 20,000 P 20,000 ส านักปลัด

7 โครงการพฒันาเพิม่ศักยภาพแก่บคุลากรทอ้งถิ่น 90,000 90,000 P 90,000 ส านักปลัด

8 โครงการสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 10,000 10,000 P 10,000 ส านักปลัด

9 โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน 10,000 10,000 P 10,000 ส านักปลัด

10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 10,000 10,000 P 9,576 424 ส านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติั 300,000 300,000 P 300,000 273,750 26,250 ส านักปลัด

งานการเพิม่พนูความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่คณะผู้บริหารสมาชิกฯ

รวม 775,000 295,000 70,000 300,000 300,000 359,186 185,814

ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงาน



ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

แผนงานบรหิารงานทั่วไป ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การต้ังเป็น (บาท) (บาท)

รายการใหม่

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหอ้งประชุม 85,000  - 85,000 P  -  -  -  - 85,000 ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   

13 โครงการเทลานคอนกรึตเสริมเหล็กด้านข้างห้องประชุมอบต.ดอนมัน 60,000.00 66,000 P 66,000 ส านักปลัด

14 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  บา้นปลักแรต หมู่ที่ 3 71,000 71,000 P 0 ส านักปลัด

15 โครงการวางท่อระบายน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กดาวลูกไก ่บ้านปลักแรต 55,000.00 55,000.00 P 0 ส านักปลัด

หมู่ที่ 3
16 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบส านักงาน อบต.ดอนมัน บา้นล้ินฟา้ ม.9 250,000 250,000 250,000 ส านักปลัด

17 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 100,000 100,000 15,000.00 P 85,000 กองคลัง

18 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บภาษี 15,000.00 15,000.00 P 4,773.0 10,227 กองคลัง

19 ค่าครุภัณฑ์ 200,000 22,900 P 8,600.0 14,300 ส านักปลัด

รวม 710,000 387,900 510,527

ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงาน



ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก การต้ังเป็น (บาท) (บาท)

รายการใหม่

แผนงานการรกัษาความสงบ      

1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 20,000 10,000 P 2,170 7,830 ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. อบต.ดอนมัน 100,000 80,000  - 55,000 P  - P  -  - 128,450 6,550 ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการเฉลิมพระเกยีรติและกจกิรรมเกี่ยวกบัการ 30,000 20,000 15,000 P 5,000 ส านักปลัด

ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองภัยธรรมชาติและภัยพบิติัต่างๆ 40,000 30,000  -  -  -  -  P  -  -  - 30,000 ส านักปลัด

รวม 190,000 140,000 49,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์  

1 โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และสัปดาหวั์นผู้สูงอายุ 100,000 100,000 P 100,000 ส านักปลัด

ประจ าป ี2561

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 100,000 150,000 P 150,000 ส านักปลัด

รวม 200,000 250,000 250,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 40,000 20,000  -  -  -  - P  -  -  - 20,000 ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 30,000 30,000 P 30,000 ส านักปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ

รวม 70,000 50,000 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
1 ค่าครุภัณฑ์ 200,000.00 29,800.00 P 7,900 21,900 กองช่าง

รวม 200,000 29,800 21,900

ผลการเบิกจ่ายผลการด าเนินงาน



ล าดับ ยุทธศาสตร/์แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ช่ือโครงการ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ โอนลด โอนเพ่ิม แล้วเสร็จ ระหว่าง ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ

ด าเนินการ ด าเนินการ การยกเลิก มีการต้ังเป็น (บาท) (บาท)

รายการใหม่

แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 110,000 110,000  -  -  - P  -  - 29,213 80,787 ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,680,000 5,680,000  -  -  - P  -  - 2,681,100.0 2,998,900 ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,840,000 2,840,000  -  -  - P  -  - 1,343,200.0 1,496,800 ส านักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 12,000 12,000  -  -  - P  -  - 6,000.0 6,000 ส านักปลัด

5 ส ารองจ่าย 300,000 300,000  -  -  - P  -  - 14,736.00 285,264 ส านักปลัด

6 รายจ่ายตามข้อผูกพนั 93,000 93,000  -  - P  -  -  - 91,000.00 2,000 ส านักปลัด

7 จา่ยเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 145,000 145,000  -  - P  -  -  - 145,000.00 0 ส านักปลัด

รวม 9,180,000 9,180,000 4,869,751

สรุป ผลการด าเนินโครงการฯ จากตารางได้ดังน้ี

       งบประมาณในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีปี่                     จ านวน    18,416,200     บาท

       งบประมาณในข้อบัญญัต ิ                           จ านวน16,545,600 บาท
       งบประมาณที่เบิกจ่าย                                 จ านวน                                     บาท

       งบประมาณคงเหลือ                                   จ านวน                               บาท

       งบประมาณที่โอนลด                                  จ านวน                                     บาท

       งบประมาณที่โอนเพิ่ม                                 จ านวน                                   บาท

       จ านวนโครงการในขอ้บัญญัติ                       จ านวน                        โครงการ

 

       จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ               จ านวน                        โครงการ

       จ านวนโครงการที่ใม่ด าเนินการ                      จ านวน                         โครงการ

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

       จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ             จ านวน                          โครงการ

       งบประมาณทีต้ั่งเป็นรายการใหม่                      จ านวน                     บาท

       จ านวนโครงการที่โอนมาต้ังเป็นรายการใหม่        จ านวน                          โครงการ


