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     ส่วนท่ี 1 บทน า 
------------ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จงึเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ดอนไผ่  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอนไผ่  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลดอนไผ่  
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  คัดเลือก  
จ านวน 3 คน  
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  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  คัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่   
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)ตามกรอบแนวทาง 
วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนดอนไผ่  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ดอนไผ่   
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในต าบลดอนไผ่ทราบในที่ เปิดเผย

ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เ ป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ  
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ  
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนไผ่  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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  3.3 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย       
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล 
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ส่วนท่ี  2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  อ าเภอด าเนินสะดวก และแผนชุมชนต าบลดอนไผ่  
        
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ 
                                                        ท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
       ๑. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
        ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 

    ๓. พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
        4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
        5. พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
        6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
        7. คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

      1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ   
                             อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

    2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถ   
        พ่ึงพาตนเอง 
    3. พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหลักการบริการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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               4. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    5. พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
    7. ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

                         8. เพื่อพัฒนางานด้านการการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูา   
                                 และไฟฟูาสาธารณะ 

     แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจน 
            การปูองกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 

   แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
        แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน  
                                                                 และนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญา  
                  เศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและ 
                  หน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็นพลเมือง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกัน 
                                                                  บรรเทาสาธารณภัย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 11 การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริม 
                                                                  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนาที่ 13 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
                                                                  ประชาคมอาเซียน 
        แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการสร้าง 
                                                                  ความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 15 พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 16 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 17 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   
                                                                  และสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการพัฒนาที่ 18 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม  
                                                                  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
               



             -10- 
 
        แนวทางการพัฒนาที่ 19 พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        แนวทางการพัฒนาที่ 20 การจัดการมลพิษต่าง ๆ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 21 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา   
                                                                  พระมหากษัตริย์ 
       
       5) วิสัยทัศน์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ความคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

  “คุณภาพชีวิตเลิศล้ า น าการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

   2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) 

     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คุณภาพชีวิตเลิศล้ า น าการศึกษา เกษตร
ก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ที่มุ่งพัฒนา 6 ด้าน โดยก าหนดโครงการ  
1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จ านวน 116 โครงการ  ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน 116 โครงการ  
2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 53 โครงการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา จ านวน 29 โครงการ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข จ านวน 13 โครงการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 7 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง จ านวน 4 โครงการ  
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 19 โครงการ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน จ านวน 3 โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 5 โครงการ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 11 โครงการ  
4.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จ านวน 4 โครงการ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป จ านวน 4 โครงการ  
5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 โครงการ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร จ านวน 9 โครงการ     
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 16 โครงการ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 16 โครงการ     
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2.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ 
จ านวนเงินที่ตั้งไว ้

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 

หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 5  
1,200,000.00 754,000.00 

 

2. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ ซอยเกษตร
สามัคคี หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4  

498,000.00 472,900.00 
 

3. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ ถนนสายดอนไผ่ 
– โรงเข้ หมู่ที่ 1 

498,000.00 472,900.00 
 

4. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 4  499,000.00 472,900.00 
 

5. โครงการปรับปรุงอาคาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่  

500,000.00 215,000.00  

6. โครงการซ่อมแซมถนนภายในต าบล หมู่ที่ 1-7 400,000.00 554,000.00  

7. โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ 
พร้อมขยายเขตไฟฟูา ซอยเกษตรอุดม 1 แยก
บ้านนายซ้อนและนายวิรัช หมู่ที่ 3 

290,000.00 444,980.00  

8. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 6  

498,000.00 444,980.00  

9. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 500,000.00 499,000.00  

10. โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูปแบบแชมเปญ 
หมู่ที่ 4  

480,000.00 485,000.00  

11. โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูปแบบแชมเปญ 
หมู่ที่ 6  

480,000.00 485,000.00  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,843,000.00 5,300,660.00  
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงินที่ตั้งไว ้
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

30,000.00 45,000.00  

2. โครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น า
สาธารณะสุขต าบลดอนไผ่ และผู้น าชุมชน
ต าบลดอนไผ่   

250,000.00 229,830.00  

3. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 

1,300,000.00 1,021,900.00  

4. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอน
ไผ่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  

100,000.00 675,963.42  

5. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยปลอดโรค 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

13,000.00 12,020.00  

6. โครงการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

72,600.00 72,600.00  

7. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบล
ดอนไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่  

48,000.00 20,000.00  

8. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5,900,000.00 6,260,200.00  
9. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000.00 1,221,800.00  

10. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000.00 24,000.00  
11. โครงงานอุดหนุนเงินสมทบหลักประกัน

สุขภาพต าบล 
120,000.00 81,000.00  

12. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  20,000.00 10,000.00  
13. โครงการอุดหนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนารี 
20,000.00 10,000.00  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,097,600.00 9,684,313.42  
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2.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงินที่ตั้งไว ้
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย 

1. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 

40,000.00 32,880.00  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 13,158.92  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000.00 46,038.92  

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงินที่ตั้งไว ้
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



-14- 

2.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงินที่ตั้งไว ้
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. 
โครงการขุดลอกคลอง คลองหมอจ าลอง 
หมู่ที่ 1 

3,000,000.00 457,000.00  

2. 
โครงการขุดลอกคลอง คลองเจริญ
ราษฎร์ , คลองเจริญชัย หมู่ที่ 4  

532,032 457,000.00  

3. 
โครงการขุดลอกคลอง คลองสะดวกดี 
(คลองสะดวกนาวา) หมู่ที่ 5 คลองคาน
เรือ หมู่ที่ 7  

511,168 479,000.00  

4. 
โครงการขุดลอกคลอง คลองสมบูรณ์
ทรัพย์ , คลองสว่างเจริญ หมู่ที่ 6 

479,872.00 457,000.00  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,523,072.00 1,850,000.00  
 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ จ านวนเงินที่ตั้งไว ้
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  

300,000.00 94,400.00 

 

2. โครงการอุดหนุนวันแม่แห่งชาติ 20,000.00 10,000.00 
 

3. โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

20,000.00 10,000.00 
 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 340,000.00 114,400.00  
 



 
ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ประจ าปงีบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 78 44,508,500 108 60,618,000 115 66,396,000 116 66,546,000 115 66,346,000 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 54 12,289,100 53 12,089,100 53 12,259,100 53 12,259,100 53 12,259,100 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 20 1,471,000 19 1,381,000 19 1,381,000 19 1,381,000 19 1,381,000 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 3,518,000 7 8,259,504 10 10,159,504 9 9,659,504 9 9,659,504 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 1,500,000 16 4,284,520 16 4,284,520 16 4,284,520 16 4,284,520 

รวม 180 63,366,600 207 86,712,124 217 94,540,124 217 94,540,124 216 93,990,124 

 



 
3.2 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ประจ าปงีบประมาณ  2564 

รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 
อบต.ดอนไผ่ ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

เดิม 
จ านวนโครงการ 
ที่เพิ่มและโอนมา  

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก  

รวม  

1.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 116 0 0 115 

2.การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 53 0 0 53 

3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

19  0 19 

4.การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม
และการท่องเที่ยว 

4 0 0 4 

5.การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 0 0 10 

6.การพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

16 0 0 16 

รวม 217 0 0 217 

 
 



 
3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
หมายเหตุ จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1.ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
 

11 5,300,660.00  

รวม 11 5,300,660.00  
2.ด้านการพัฒนาส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ กรมส่งเสริมฯ 
 

4 1,717,863.42  

แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ กรมส่งเสริมฯ 
 

4 359,450.-  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กรมส่งเสริมฯ 
 

1 20,000.-  

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กรมส่งเสริมฯ 
 

4 7,587,000.-  

รวม 13 9,684,313.42  



 
3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
หมายเหตุ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด กรมส่งเสริมฯ 2 46,038.92  

รวม 2 46,038.92  
4.ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - 
 

- -  
 

5.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเกษตร กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
 

4 1,850,000.-  

รวม 4 1,850,000.-  
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

กรมส่งเสริมฯ 
 

3 114,400.-  

รวม 3 114,400.00  
รวมทั้งสิ้น  33 16,995,412.34  



 
3.3 การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
        3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นหน่วยด าเนินการ 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

1. โครงการก่อสร้างหอถังคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีถังน้ า ส าหรับเก็บน้ าดิบ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภคของประชาชน  

ก่อสร้างหอถังส าเร็จรูป 
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 

754,000.- ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้
น้ าจากหอถังมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ าดิบ
เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ ซอยเกษตร
สามัคคี หมู่ท่ี 2 เชื่อม หมู่ท่ี 4  

เพื่อจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
อ านวยความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม  

472,900.- ร้อยละของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

3. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ ถนนสาย
ดอนไผ่ – โรงเข้ หมู่ท่ี 1  

เพื่อจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
อ านวยความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม  

472,900.- ร้อยละของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

4. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ท่ี 4  

เพื่อจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
อ านวยความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม  

472,900.- ร้อยละของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

5. โครงการปรับปรุงอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  

เพื่อจัดให้มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ประชุม เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน 

ปรับปรุงโรงจอดรถเป็น
ห้องท างาน อบต.ดอนไผ่ 
ขนาดกว้าง 10 x 3.50 
เมตร  

215,000.- ร้อยละของครัวเรือนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์จาก
อาคารอบต.เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวกมี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง อบต. 

รวม 2,387,700.-  
 

 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

6. โครงการซ่อมแซมภายในต าบล
ดอนไผ่ หมู่ท่ี ๑-๗ 

เพื่อจัดให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง , หิน
คลุก(ภายในต าบลดอนไผ่) 
หมู่ท่ี ๑-๗ 

554,000.- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง การสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

7. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
ทางสาธารณะ พร้อมขยายเขต
ไฟฟูา   ซอยเกษตรอุดม 1 แยก
บ้านนายซ้อน และนายวิรัช หมู่
ท่ี 3 

เพื่อจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
อ านวยความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างทาง
สาธารณะ จ านวน 10 
โคม พร้อมขยายเขตไฟฟูา  

444,980.- ร้อยละของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

8. โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ท่ี 6  

เพื่อจัดให้มีไฟฟูาส่องสว่าง
อ านวยความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
จ านวน 13 โคม  

444,980.- ร้อยละของประชาชนท่ี
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การเดินทางการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง อบต. 

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่
ท่ี 6  

เพื่อเพิ่มเติมแหล่งน้ าดิบให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 1 
บ่อ  

499,000.- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้เพียงพอ
ตลอดปีเพิ่มขึ้น 

ก าลังการผลิตน้ าประปา มี
เพิ่มขึ้นพียงพอต่อการใช้งาน 

กองช่าง อบต. 

10. โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูป 
แบบแชมเปญ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีถังน้ า ส าหรับเก็บน้ าดิบ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภคของประชาชน  

ก่อสร้างหอถังส าเร็จรูป 
แบบแชมเปญ ขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร 

485,000.- ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้
น้ าจากหอถังมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ าดิบ
เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง อบต. 

11. โครงการก่อสร้างหอถังส าเร็จรูป 
แบบแชมเปญ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้มีถังน้ า ส าหรับเก็บน้ าดิบ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภคของประชาชน  

ก่อสร้างหอถังส าเร็จรูป 
แบบแชมเปญ ขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร 

485,000.- ร้อยละของประชาชนท่ี
ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้
น้ าจากหอถังมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ าดิบ
เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง อบต. 

รวม 2,912,960.-  
 

 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

12. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ ประจ างบประมาณ พ.ศ.
2564 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 
30 บาท โดยจัดสรรตามจ านวน
ประชากรสุนัข/แมว 

45,000.- ร้อยละของสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้านอย่างควบถ้วน 

การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นท่ีลดน้อยลง สัตว์ทุก
ตัวท่ีได้รับการฉีดวัคซีนมี
ภูมิคุ้มโรคได้ 1 ปี 

กองการศึกษาฯ 
อบต. 

13. โครงการจัดอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้น าสาธารณสุข
ต าบลดอนไผ่และผู้น าชุมชน
ต าบลดอนไผ่ 

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุข
ต าบลและผู้น าชุมชนต าบล
ดอนไผ่ 

ผู้น าสาธารณสุขประจ าต าบลดอน
ไผ่ และผู้น าชุมชนต าบลดอนไผ่ 
จ านวน 50 คน 

229,830.- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุมและสัมมนาท่ีมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้น าสาธารณสุขประจ า
ต าบลและผู้น าชุมชน
ต าบลได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ
อบต. 

14. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ โรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม   

ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่/
นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 

1,021,900.- จ านวนนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการท่ีดี 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีถูก
สุขลักษณะ ครบถ้วน 5 
หมู่ 

กองการศึกษา 
อบต. 

15. โครงการอาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม   

ให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่/วัด
เวฬุวนารามรวม ๒ โรงเรียน 

675,963.42 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
แข้งแรงมากขึ้น 

ภาวะการเรียนรู้ของเด็กมี
ความพร้อมและต่อเน่ือง 

กองการศึกษาฯ
อบต. 

16. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย 
ปลอดโรค  

เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
ทักษะการรักษาความ
สะอาดตนเองท่ีจ าเป็นจาก
โรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดอบรมผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู
และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ และศูนย์เด็ก
เล็กโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  

12,020.- จ านวนผู้ปกครอง เด็กเล็กมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงอย่างทั่วถึง  

ผู้ปกครอง เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดโรค 
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ
อบต. 

17. โครงการควบคุมและปูองกัน
ไข้เลือดออก ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพื่อด าเนินการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 
เพื่อท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในพื้นท่ี  

ประชาชนในต าบล 72,600.- ร้อยละของประชาชนในต าบล
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในต าบล
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในพ้ืนท่ี  

กองการศึกษาฯ
อบต. 

รวม 2,057,313.42  
 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

18. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่  หมู่ท่ี 
1 บ้านดอนไผ่ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพตนเอง และส่งเสริม
ให้มีการดูแลซ่ึงกันและกัน
ในกลุ่ม ผู้สูงอายุมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์
ร่วมกัน  

ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 บ้านดอนไผ่ 
ต าบลดอนไผ่  

20,000.- ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วม 

ผูสู้งอายุเห็นความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และส่งเสริมให้มี
การดูแลซ่ึงกันและกันใน
กลุ่ม 

ส านักปลัด อบต. 

19. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้การสนับสนุนผู้ท่ี
ได้รับการสงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ
๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

6,260,200.- รายได้เฉลี่ยต่อหัวท้ังจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์
ได้รับการสงเคราะห์
ครบถ้วน 

ส านักปลัด อบต. 

20. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้การสนับสนุนผู้ท่ี
ได้รับการสงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการคนละ 
800 บาท/เดือน 

1,221,800.- รายได้เฉลี่ยต่อหัวท้ังจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์
ได้รับการสงเคราะห์
ครบถ้วน 

ส านักปลัด อบต. 

21. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อให้การสนับสนุนผู้ท่ี
ได้รับการสงเคราะห์จากทาง
ราชการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ คนละ 
500 บาท/เดือน 

24,000.00 รายได้เฉลี่ยต่อหัวท้ังจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

ผู้มีสิทธิรับการสงเคราะห์
ได้รับการสงเคราะห์
ครบถ้วน 

ส านักปลัด อบต. 

22. โครงการอุดหนุนเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพต าบล  

เพื่ออุดหนุนเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพต าบล 

อุดหนุนเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

81,000.00 จ านวนประชาชนท่ีได้รับการ
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง 

ส านักปลัด อบต. 

23. โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ได้แสดงออก กล้าคิด กล้า
ท า ในทางสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความ
สนใจ 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน
กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์มีกิจกรรมร่วมกัน  

10,000.00 จ านวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก 
กล้าคิด กล้าท า ในทาง
สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความ
สนใจ 

กองการศึกษาฯ
อบต. 

รวม 7,617,000.00 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

24. โครงการอุดหนุนโรงเรียนจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่/
นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
โรงเรียนละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

10,000.00 จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ 

นักเรียนมีระเบียบวินัย
และสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ
อบต. 

25. โครงการรณรงค์ ปูองกัน 
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุใน
ต าบลเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนในต าบล 32,880.- จ านวนประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด อบต. 

26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
ด าเนินสะดวก และเป็น
สถานท่ีกลางในการ
ประสานงานราชการกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
ตลอดจนภาคเอกชน ท่ี
เกี่ยวข้อง การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนไม่สามารถ
ช่วยตนเองได้  และเป็น
ศูนย์กลางการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการ
ให้บริการสาธารณะ การ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี  

อุดหนุนการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.
ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ณ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ าเภอด าเนินสะดวก 
จ านวน 1 ศูนย์ 

13,158.92.- จ านวนร้อยละของประชาชนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือในเขตอ าเภอ
ด าเนินสะดวก 

มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.ด าเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี ไว้ท าหน้าท่ีเป็น
สื่อกลางการประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือนร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ส านักปลัด อบต. 

รวม 56,038.92 
 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

27. โครงการขุดลอกคลอง คลอง
หมอจ าลอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้การสัญจรทางน้ า
สะดวกเพื่อให้น้ าไหลเวียน
ได้สะดวกปรับสมดุลระบบ
นิเวศน์ 

ก าจัดวัชพืชในล าคลอง พื้นท่ีบ้าน
ดอนไผ่ หมู่ท่ี ๑  

457,000.00 ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล้อมตลอดสอง
ฝั่งคลองสะอาดน้ าใน
คลองไหลเวียนได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง อบต 

28. โครงการขุดลอกคลอง คลอง
เจริญราษฎร์ , คลองเจริญชัย 
หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้การสัญจรทางน้ า
สะดวกเพื่อให้น้ าไหลเวียน
ได้สะดวกปรับสมดุลระบบ
นิเวศน์ 

ก าจัดวัชพืชในล าคลอง พื้นท่ีบ้าน
ดอนไผ่ หมู่ท่ี 4  

457,000.00 ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล้อมตลอดสอง
ฝั่งคลองสะอาดน้ าใน
คลองไหลเวียนได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง อบต 

29. โครงการขุดลอกคลอง คลอง
สะดวกดี (คลองสะดวกนาวา) 
หมู่ท่ี 5 คลองคานเรือ หมู่ท่ี 7  

เพื่อให้การสัญจรทางน้ า
สะดวกเพื่อให้น้ าไหลเวียน
ได้สะดวกปรับสมดุลระบบ
นิเวศน์ 

ก าจัดวัชพืชในล าคลอง พื้นท่ีบ้าน
ดอนไผ่ หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 7 

479,000.00 ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล้อมตลอดสอง
ฝั่งคลองสะอาดน้ าใน
คลองไหลเวียนได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง อบต 

30. โครงการขุดลอกคลอง คลอง
สมบูรณ์ทรัพย์ , คลองสว่าง
เจริญ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การสัญจรทางน้ า
สะดวกเพื่อให้น้ าไหลเวียน
ได้สะดวกปรับสมดุลระบบ
นิเวศน์ 

ก าจัดวัชพืชในล าคลอง พื้นท่ีบ้าน
ดอนไผ่ หมู่ท่ี 6 

457,000.00 ครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ
ส าหรับการเกษตรเพิ่มขึ้น 

สภาพแวดล้อมตลอดสอง
ฝั่งคลองสะอาดน้ าใน
คลองไหลเวียนได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง อบต 

31. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  

เพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
และวันส าคัญของชาติ 

เพื่อจัดงานวันส าคัญต่างๆ 94,400.00 จ านวนประชาชนและเยาวชนท่ีให้
ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
ส าคัญทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อประชาชนได้ร่วมถวาย
พระพระและสร้างจิต
ส านักใน   พระมหา
กรุณาธิคุณ  และความ
สามัคคีของประชาชนทุก
หมู่เหล่า  

กองการศึกษาฯ
อบต. 

 

รวม 1,944,400.00  
 

 



 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

32. โครงการอุดหนุนวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน
ไผ่ / โรงเรียนวัดเวฬุวนา
ราม โรงเรียนละ 
10,000 บาท 

10,000.- จ านวนเด็กนักเรียนท่ีให้
ความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนสามารถรู้ถึง
วัฒนธรรมประเพณ๊ท้องถิ่น
และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง 

กองการศึกษาฯอบต. 

33. โครงการอุดหนุนประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อปลูกฝังเด็กนักเรียนให้
ความรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีต่อไป 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอนไผ่/นักเรียนโรงเรียน
วัดเวฬุวนารามโรงเรียน
ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

10,000.00 จ านวนเด็กนักเรียนท่ีให้
ความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนสามารถรู้ถึง
วัฒนธรรมประเพณ๊ท้องถิ่น
และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
ให้กับคนรุ่นหลัง 

กองการศึกษาฯอบต. 

รวม 20,00.00  
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ส่วนท่ี 4  สรุปผล  
4.1 บทสรุป 
  4.1.1 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  สรุปได้ดังนี้    
 
     โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  217 โครงการ 
                                     สามารถด าเนินการได้   จ านวน    33 โครงการ   
     คิดเป็นร้อยละ 15.21  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
  4.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนไผ่เป็นหน่วยด าเนินการ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  สรุปได้ดังนี้ 

  -  การน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 26 โครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI) และผลที่
ได้รับจริง พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
 4.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่อุดหนุนให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลเป็นหน่วยด าเนินการ แล้วเสร็จตาม
ก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  สรุปได้ดังนี้ 

  -  การน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 7  โครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) ตัวชี้วัด (KPI) และผลที่
ได้รับจริง พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 
  ข้อเสนอแนะ   

- เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาฯ  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการของแต่ละส่วนงาน  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการตามแผนพัฒนาได้เพียงร้อยละ  15.21 ท าให้สิ้นปีงบประมาณไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  อาจท าให้ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่ทั่วถึงและ
ครบถ้วนทุกด้าน ไม่อาจแก้ไขปัญหาใหไ้ด้ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่                                                                                                                                  
 
 
 
 



 
4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่  

20 16.64 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.36 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 55.18 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่       10 9.55 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

      ในเขตจังหวัด       
10 9.18 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.64 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.45 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.64 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.55 
 3.8 แผนงาน       5 4.45 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.73 

รวมคะแนน  100 87.18 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.36 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561- 2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
10 9.09 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

10 9.45 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.73 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.27 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.45 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.55 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.64 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.18 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.45 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.55 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.45 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.45 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 4.73 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.55 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4.64 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.64 
รวมคะแนน  100 90.91 

 
 
   
 


