
 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   

อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ก าหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ     ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   
อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม ่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนก าและแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ขึ้น  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนก าและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำลคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล 

 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งน้ี   
ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกเทศมนตรี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลเทศบำล
ต ำบลดอนก ำ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน   
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว   ซึ่งการประเมินผล  เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปีและแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” 
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

1. แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  แบบที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า 
3.  น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการติดตามและประเมินผล 

 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนก าใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลดอนก า  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ 
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซ่ึง 
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

http://www.dla.go.th/


ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
          เทศบาลต าบลดอนก าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร 
 

    1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลดอนก า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
      เทศบาลต าบลดอนก า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 8,362,779.00 29 8,748,134.00 30 8,598,134.00 33 10,644,252.00 28 8,408,134.00 

2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

9 3,010,000.00 16 3,938,000.00 50 13,710,426.00 46 49,950,000.00 42 26,884,000.00 

3.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

3 520,000.00 29 525,000.00 31 1,084,450.00 8 1,080,000.00 7 920,000.00 

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

5.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 4 400,000.00 

6.การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

4 370,000.00 4 380,000.00 4 530,000.00 4 380,000.00 4 380,000.00 

รวม 48 12,662,779.00 83 14,011,134.00 120 24,343,010.00 96 62,474,252.00 86 37,012,134.00 
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       ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนก า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 9,985,104 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 8,144,380.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 8 1,590,674.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการกีฬา 2 30,050.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการการเมืองการบริหาร 3 220,000.00 

รวม 28 9,985,104.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอนก า มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกทบทวน/ฝึกอบรม 
อปพร. 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการฝึกทบทวน/ ฝกึอบรม
อปพร. 

จัดโครงการฝึกทบทวน/ 
ฝึกอบรม อปพร. จ านวน 
50 คน 

2.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการป้องกัน/ลด
อุบัติเหตุ 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ 
จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

3.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก 24,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตาม
โครงการจัดงานวันเด็ก 

จัดงานวันเด็ก จ านวน 1 
ครั้ง 

4.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบรม/ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
เยาวชนในเขตพื้นที่ 
ต.ดอนก า 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรม/ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน เยาวชน 

อบรม/ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน เยาวชน
ในเขตพื้นที่ ต.ดอนก า 
จ านวน 1 ครั้ง 

5.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริมนม 480,980.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก  

วัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 54 คนและเด็ก
โรงเรียนประถมฯในเขต
พื้นที่ จ านวน 213 คน 
จ านวน 260 วัน 

6.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการ
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

852,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
โพธิ์งามและโรงเรียนวัดสนามชัย 
มีอาหาร 

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์
งามและโรงเรียนวัดสนาม
ชัย มีอาหารรับประทาน 
จ านวน 213 คน จ านวน 
200 วัน 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

7.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานวันสงกรานต ์
จัดงานวันสงกรานต์ จ านวน 
1 ครั้ง 

8.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

จัดโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

9.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

10.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีบวงสรวง
ดวงวิญญาณขุนสรรค์ 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 

จัดกระบวนงานบวงสรวง
ดวงวิญญาณขุนสรรค์ 
จ านวน 1 ขบวน 

11.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

จัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

12.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง 
ราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่อง
ในวโรกาสต่างๆ /ติดต้ังซุ้ม
เทิดพระเกียรติ/การประดับธง
ตราสัญลักษณ์/ติดตั้งซุ้มหมู่บ้าน
เทิดพระเกียรติ/ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
งบประมาณ 100,000 
บาท 

13.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,344,800.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุ จ านวน 677 ราย 

14.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,209,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพคนพกิาร  คนพิการ จ านวน 120 คน 

15.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 18,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 5 คนๆ
ละ 500 บาท/เดือน 

16.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายข้างบา้นหมอปุ๊) 
ม.1 

250,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึง ยาว 600 เมตร 

17.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายบา้น
นางสายัณห์ บุตร
ทรัพย์ ม.2 

185,196.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึง ยาว 400 เมตร 
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  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

18.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายบา้น
นายสมเกียรติ-บ้านลุง
เกต ุม.2 

185,030.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ไฟสาธารณะให้ทั่วถึง 

ยาว 120 เมตร 

19.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ (สายขา้ง
บ้านนายวิเชียร) ม.4 

128,430.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ระยะทางยาว 400 เมตร  

20.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
ม.4 

169,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร 

21.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

176,018.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน
หรืออยู่ในความดูแลของ 
เทศบาล  

ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน
หรืออยู่ในความดูแลของ 
เทศบาล  

22.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

เสริมผิวแอสฟัลติกส์
คอนกรีต สายขา้ง
บ้านหมอปุ ๊ม.1 

497,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 830 เมตร หนา 
0.05 เมตร (พื้นที่ปูแอสฟัล
ติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,320 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,095,600 
บาท 

23.  
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

โครงการเสริมผิวแอส
ฟัสติกส์ คอนกรีต 
(สายข้างบา้นนาย
ออด พลอึ่ง) ม.2 

497,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

เพื่อพัฒนาถนนให้มีความมั่นคง
ถาวร 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ผิว
จราจรปู แอสฟัสติกส์ 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  

24.  
3.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 

โครงการอบรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทางและการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธ ี

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลดอนก า 
มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภท
ต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจากขยะ - 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัวธิีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้
ใหม่ - เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน  

จัดอบรมการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทางและการก าจัดขยะ
อย่างถูกวิธ ีให้กับผู้น าชุมชน 
ประชาชน เยาวชน กลุ่ม
สตรี อสม. ในต าบลดอนก า 
จ านวน 100 คน 
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ฉ. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
      เทศบาลต าบลดอนก า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จ านวนเงิน 9,735,104 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 9,108,206 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

25.  
3.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง 

10,050.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.1เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ
ทีมครู ก. เผยแพร่การจัดท า
หน้ากากอนามัยในพื้นที ่1.2เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถป้องกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง 1.3 เพื่อลด
ภาระค่าใช้จา่ยของราชการให้แก่
ประชาชน ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 1.4 
เพื่อสร้างความตระหนักใหแ้ก่
ประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

1.1 บุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลดอนก า 1.2 
ผู้น าหมู่บ้าน (ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน) ,อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) และประชาชนที่
สนใจ ในพื้นที่ต าบลดอนก า 
จ านวน 50 คน  

26.  
6.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง 
ผู้น าชุมชน โดยมีผู้เขา้ร่วม 
จ านวน 50 คน 

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชกิ 
พนักงานเทศบาล พนกังาน
จ้าง ผู้น าชุมชน โดยมี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน 

27.  
6.การพัฒนาด้านการ
พฒันาด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุน ศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ระดับ
อ าเภอสรรคบุรี 
(สถานที่กลาง) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารการซ้ือ/การจ้างของ 
อปท. 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
การซ้ือ/การจา้งของ อปท.
งบประมาณ 20,000 บาท 

28.  
6.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

200,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, ส านักคลัง 

เพื่อให้มีระบบจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองให้มีประสิทธิภาพใน
มากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม และการจัดท า
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สินจ านวน 2,326 
แปลงในเขตพื้นที่ต าบล 
ดอนก า 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

1.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 7,685,847.82 9 7,574,058.34 

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 7 1,504,530.13 7 1,504,530.13 

3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกฬีา 1 9,618.00 1 9,618.00 

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 

5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 0 0 0 0 

6.การพัฒนาด้านการพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 18 9,219,995.95 18 9,108,206.47 

 
             รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลดอนก า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา ม ี

  ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ลด
อุบัติเหตุ 

15,000.00 3,160.00 3,160.00 11,840.00 

2.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก 24,000.00 23,700.00 23,700.00 300.00 

3.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 480,980.00 443,147.82 331,358.34 37,832.18 

4.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 852,000.00 794,820.00 794,820.00 57,180.00 

5.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
บวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

70,000.00 42,420.00 42,420.00 27,580.00 

7.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,344,800.00 5,113,400.00 5,113,400.00 231,400.00 

8.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,209,600.00 1,147,200.00 1,147,200.00 62,400.00 

9.  
1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

 



-11- 
 

  ยุทธศำสตร ์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

10.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
(สายข้างบา้นหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนก า 

250,000.00 245,000.00 245,000.00 5,000.00 

11.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายบ้านนาง
สุริยันต์ บุตรทรัพย์) หมู่ที่ 2 
ต.ดอนก า 

185,196.00 171,537.05 171,537.05 13,658.95 

12.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายบ้านนาย
สมเกียรติ-บ้านลุงเกตุ) หมู่ที ่2 
ต.ดอนก า 

185,030.00 175,448.97 175,448.97 9,581.03 

13.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายข้างบา้นนาย
วิเชียร) หมู่ที ่4 ต.ดอนก า 

128,430.00 111,144.11 111,144.11 17,285.89 

14.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลดอนก า 

169,000.00 168,500.00 168,500.00 500.00 

15.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

176,018.00 167,900.00 167,900.00 8,118.00 

16.  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

โครงการเสริมผิว Asphaltic 
concrete (สายข้างบา้นนาย
ออด) หมู่ที ่2 ต าบลดอนก า 

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 

17.  
3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และการกีฬา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามยัเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 

10,050.00 9,618.00 9,618.00 432.00 

18.  
6.การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
เทศบำลต ำบลดอนก ำ สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

จ ำนว
น 

โครงก
ำร 

งบประมำณ 

1.1.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

30 8,598,134.00 15 8,144,380.00 9 7,685,847.82 9 7,574,058.34 

2.2.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

50 13,710,426.00 8 1,590,674.00 7 1,504,530.13 7 1,504,530.13 

3.3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และการกีฬา 

31 1,084,450.00 2 30,050.00 1 9,618.00 1 9,618.00 

4.4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 20,000.00 - - - - - - 

5.5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

4 400,000.00 - - - - - - 

6.6.การพัฒนาด้านการพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

4 530,000.00 3 220,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

รวม 120 24,343,010.00 28 9,985,104.00 18 9,219,995.95 18 9,108,206.47 

 

1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
      เทศบาลต าบลดอนก า ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

เด็กนักเรียนมอีาหารกลางวันรับประทาน 
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ท าให้เด็กนักเรียนมอีาหารเสริมนมรับประทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ  
 
 
  
 
  
 
 
โครงการจัดงานวันเด็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท าให้ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท าให้คนพิการมีเบี้ยยังชีพ 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
ท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเบี้ยยังชีพ  
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายข้างบ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 ต าบลดอนก า 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายบ้านนางสุริยันต์ บุตรทรัพย์) หมู่ที่ 2 ต.ดอนก า  
 
 
  
  
 
 
 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายบ้านนายสมเกียรติ-บ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ 2 ต.ดอนก า 

 
 

 
 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายข้างบ้านนายวิเชียร) หมู่ที่ 4 ต.ดอนก า  
 
 
  
  
 
 
 
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลดอนก า  
 
  
  
 
 
 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 
 



-16- 
 

โครงการเสริมผิว Asphaltic concrete (สายข้างบ้านนายออด) หมู่ที่ 2 ต าบลดอนก า 
 
  
  
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ 
 
 
 
  
 
 
 
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  
 
 

 
 
  
 
 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ของเทศบาล 

ต าบลดอนก า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   แต่จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก งบประมาณของเทศบาลมีน้อยจึงท าให้แผนฯ
น าไปปฏิบัติได้น้อย 
  ๒.๒  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการ
ได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้  
   
 

กำร
ด ำเนินงำน 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕61 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕61 

เทศบัญญัต ิ
๒๕61 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕62 

เทศบัญญัต ิ
๒๕62 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕63 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕63 

เทศบัญญัต ิ
๒๕63 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

142 64 64 47 129 43 43 29 120 28 28 18 

ร้อยละ - 45.07 45.07 33.10 - 33.33 33.33 22.48 - 23.33 23.33 15.00 
 

 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕63  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้น้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕62  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑) สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้มีโครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน งานประเพณีสงกรานต์ ฝึกทบทวน/ฝึกอบรม.อป.พร. 
 

 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕63 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ 

เทศบาลต าบลดอนก าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิด
เป็นร้อยละ  58.33 พอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  41.11     
 

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จำกประชำชน 
   เทศบาลต าบลดอนก า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่
พอใจในที่สุด   
 

  ปัญหำและอุปสรรคของเทศบำล 
- ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  มีดังนี้ 
ปัญหำ 
๑)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
2)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
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อุปสรรค 
๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด         

- ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  1.กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามฯ 
ได้เสนอแนะเรื่องปัญหาขยะ/การก าจัดขยะ ควรให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ า  
การน าขยะมาท าปุ๋ยหมัก 

2.กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลดอนก าสามารถด าสามารถด าเนินการ

ได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2.1 กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนก า  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ขึ้น  และสรุป
รายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนก าและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น   
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลดอนก า  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    2.2 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำลคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า   
๓๐  วัน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกเทศมนตรี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลเทศบำล
ต ำบลดอนก ำ 
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ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ 
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้ 

1. แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
3.  น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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2.3 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
 

แบบที่ 1    กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

ค ำชี้แจง  :   แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบำลต ำบลดอนก ำ    

 ประเด็นการประเมิน  
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  3/๒ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 3/๒  เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ปี                      (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (๓) อนุปริญญาหรือ 
เทียบเท่า 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................................................  

  ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ควำมพึงพอใจ พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๑.  สรุปผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลดอนก า  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   
 ๒.๒  เทศบาลไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ของแผนและด าเนินการได้ใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  
   

กำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕62 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
๒๕63 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕63 

เทศบัญญัติ 
๒๕63 

ด ำเนิน 
กำร 

ได้จริง 

จ านวนโครงการ 129 43 43 29 120 28 28 18 

ร้อยละ - 33.33 33.33 22.48 - 23.33 23.33 15.00 

 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕63  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕62  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้มีโครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน งานประเพณีสงกรานต์ ฝึกทบทวน/ฝึกอบรม.อป.พร. 
 

    

2.  ข้อสังเกต 
 

   ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลดอนก ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

3.  ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนก า  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
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 3.๑  กำรด ำเนินงำนของเทศบำล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการติดตามฯ 
ได้เสนอแนะเรื่องปัญหาขยะ/การก าจัดขยะ ควรให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ า  
การน าขยะมาท าปุ๋ยหมัก 

3.๒  กำรบริกำรประชำชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในการบริการของเทศบาล 
3)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลดอนก าสามารถด าสามารถด าเนินการ

ได้  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


