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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนมันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันเกิดประโยชน์
เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนมัน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

การ

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับ
สานัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง

เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนใน องค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนมันอย่างน้อย 2 ไตรมาส 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (
Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (
Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (
Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึง

อาเภอประทายและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันกาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (
survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต( observe)
หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(i n f o r m a l i n t e r v i e w) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนมันใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (
Non-participant

observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
3.4 การสารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็น
หลักฐาน
3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็น
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนมันสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนมันเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

ส่วนที่ 2สรุปผลการติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559- 2563 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน ที่
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัมนีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2)วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
“การเกษตรดี มากมีแหล่งน้า ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างความเท่าเทียมในสังคม”
3) พันธกิจ (mission)
๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามอานาจหน้าที่ ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตาบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายใน
ตาบล
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในตาบล
๑.๒ จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐพิธี
๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและอุปกรณ์พอเพียง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก
๒.๒ ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันพร้อมที่จะนาเสนอของบประมาณได้ทันท่วงทีจาก
ส่วนกลางที่รับผิดชอบ
๒.๔ ทาการขยายเขตไฟฟูาให้มีไฟฟูาครบทุกหลังคาเรือน
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชนใน
เขตตาบลดอนมัน อย่างพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส”)
๓.๒ จะน้อมนา“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพื่อให้ประชาชนพี่ง
พาตนเองได้
๓.๓ ประสานส่วนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาลาห้วยแอกให้เป็นแหล่งน้าสาหรับประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตี
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๔.๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกด้านให้ตาบลน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๔.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทางานกับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน โดย
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
๔.๔ ส่งเสริมและให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ให้มีขวัญกาลังใจในการอาสาเข้ามาทางานเพื่อพี่น้องชาวตาบลดอนมัน ตามความ
จาเป็นและภารกิจที่ปฏิบัติ
๔.๖ ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีขวัญกาลังใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข
๕.๑ ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาโรงเป็นแกนนาหลักในการพัฒนาทุกด้าน
เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน

๕.๒ ยกย่องและส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมทั้งประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยใน
การพัฒนาสังคม
๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาทุกระดับ จัดให้มีลานออกกาลังกาย ลานกีฬา
๕.๔ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูปุาชุมชนและอนุรักษ์ปุาชุมชนในตาบลดอนมันทุกแห่งให้เป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗.๑ บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ พร้อมทั้ง
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗.๒ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการทาประชาคมและติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์
ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตตาบลดอนมัน อย่างทั่วถึง
๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝูาระวังปัญหาด้านยาเสพติด โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดตาบลดอนมัน อปพร. ยามประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตารวจ
๗.๔ ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๗.๕ จัดระบบให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
๗.๖ บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลากาหนด เพื่อประโยชน์ และ
โอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๗ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีความรู้
คู่คุณธรรม

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
3.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้าทางสังคมเป็นต้นทาให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๕ณ โรงแรมเชอราตันพัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ๒๕๕๖และเป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่ง
เดิมประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์ ๒๘ประเด็นหลัก๕๖แนวทางการดาเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา
อาเซียนปี๒๕๕๘ครั้งที่๒เมื่อวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๕ณห้องประชุม๕๐๑ตึกบัญชาการทาเนียบเพื่อเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเดิมประกอบด้วย๘ยุทธศาสตร์โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์๓๐ประเด็นหลัก๗๙
แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗โดยมี
รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑)รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็น
หลัก ๒๐แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ประเด็นหลัก ๑๕แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าเห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้มี
อิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ดังนี้
๑.๑) สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ดาเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้าผู้นาเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง
๑.๒)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่ดูแลควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียดสนุกเกอร์รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันทีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันพนักงานส่วนตาบลพนักงานเมืองพัทยา
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการ
บาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดาเนินการอย่าง
จริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆในการควบคุมและสกัด
กั้นยาเสพติดสารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตจึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙ /๒๕๕๗เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๗และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑)ทาการสารวจศึกษารูปแบบการกระทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระทาผิด
๒.๒)กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง
๒.๓)กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์
๒.๔)สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕)จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖)จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาผิดตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทา
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑(ฉบับทบทวน) ได้จักทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน
สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ
จากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็น
หลัก ๒๐แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย ๘ประเด็นหลัก ๑๕แนวทางการดาเนินการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
เป้าประสงค์รวม
๑) พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่
๒) พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
๓) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔) พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก

๕) เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๘.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้
มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๔) สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๘.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
นาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่นส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วย
และเพื่อการอนุรักษ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๘.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕) ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสีมา
๘.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์
๘.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๘.๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
๘.๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศต่างๆ ในโลก
๒) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนมัน
๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๖) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๘.๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน
๘.๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
๓) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
9. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
“การเกษตรดี มากมีแหล่งน้า ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต น้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเท่าเทียมในสังคม”
พันธกิจ (mission)
๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามอานาจหน้าที่ ให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตาบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในตาบล
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑0. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม
สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐาน
และแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทาเอง
๒) แผนขอความร่วมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน ให้เสนอปัญหา ความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐ % ของโครงการหรือแผน
ทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกิน
ศักยภาพมีหลายด้านดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟูาส่องสว่าง
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริเช่นการขุดลอกคู่คลองจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการเกษตรเช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ
ท่องเที่ยวการจัดทาการแข่งขันกีฬา
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่าไม่มีความรู้เพียงพอ
๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานโรคระบาด โรคอุบัติใหม่
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุุนละออง กลิ่นเหม็น
๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.

๑1. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เรื่อง การ
สารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า โดยให้ความสาคัญกับข้อมูลการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/
หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้า เช่น ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น
โดยจัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดย
ให้จัดทาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันจึงต้องประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้าเพื่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันจะได้นาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
มันแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดทาแบบสารวจข้อมูล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสารวจมีดังนี้
ส่วนที่ ๑
: ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน
ส่วนที่ ๒
: ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๓
: ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ส่วนที่ ๔
: ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที่ ๕
: ความต้องการในการทาเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
(๑) ด้านเกษตร
(๒) ด้านแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
(๓) ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
“การเกษตรดี มากมีแหล่งน้า ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต น้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเท่าเทียมในสังคม”
พันธกิจ (mission)
๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามอานาจหน้าที่ ให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๕. สร้างและส่งเสริม องค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตาบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัย
ภายในตาบล
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
๑. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาไฟฟูา ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เป้าประสงค์ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. จานวนการก่อสร้างปรับปรุงถนนสะพาน ทางระบายน้าและท่อระบายน้า
๒. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
๓. จานวนปริมาณการขยายเขตประปา
๔. จานวนการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้า

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้าและ ๑. จานวนการก่อสร้างปรับปรุงถนนสะพาน ทาง
ท่อระบายน้า
ระบายน้าและท่อระบายน้า
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ๒. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
๓. ก่อสร้างขยายเขตการบริการประปา ซ่อมแซม และ ๓. จานวนปริมาณการขยายเขตประปา
จัดหาเครื่องกรองน้าระบบประปา
๔. ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้า
๔. จานวนการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้า
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อ ปท.
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๖พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เพื่อลดอัตราความเสี่ยง
ทางรายได้ของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
๒. ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และให้มีตลาดกลางเพื่อจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือ
สถานที่จาหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน ร้านค้าชุมชนให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เข้มแข็ง
และ ทั่วถึงด้วยการให้ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนา อาชีพและรายได้ของประชาชนโดยให้ประชาชนบริหารจัดการเอง
๖.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและเพิ่มพูนรายได้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้
อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในตาบลลดลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑
. จานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
๒. จานวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
๓
. จานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและสัตว์
๔. จานวนเกษตรกรที่สามารถผ่านการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP
๖
. จานวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

๑.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒.ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบ
อาชีพ
๓.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืช
สัตว์ประมงและการแปรรูป
๔.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑.จานวนประชาชนมีอาชีพลดการว่างงาน
๒.จานวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
๑.จานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านพืชและสัตว์
๒. จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรผ่านการประเมินคุณภาพ
ผลผลิต GAP เพิ่มขึ้น
๓. จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านตลาดรับซื้อสินค้า
๑.จานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้รายจ่ายลดลง และมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

พันธกิจ .
๑. รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า
๒. จัดหาบุคลากรและจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขให้เพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม โดยเฉพาะในหมู่ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธารงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และร่วมมือ
ร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ปี
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคมด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๕)
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑. จานวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์
๒. จานวนผู้พิการมีกาลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
๓. จานวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว
๔. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
๕. จานวนประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จาเป็น
๖. จานวนปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลง
๗. จานวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
๒. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๓. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกันดี

๒. จานวนประชากรที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
๓. จานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
๔. จานวนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความรับการบริการอย่างทั่วถึง
๕. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๕. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและด้านเสริมเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
๖. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสา ๖. จานวนประชาชนได้รับมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ธารณภัย

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ๑.รณรงค์ ส่งเสริม การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก และให้ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
๒.
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
๓.รณรงค์การกาจัดขยะในครัวเรือนให้กับประชาชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑.ประชาชนเข้าใจให้เป็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๒.จานวนปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

๑. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูล
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสวนสาธารณะ

๑. จานวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง และสิ่งปฏิกูลไม่เกิด
ปัญหา
๓. จานวนสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเพิ่มขึ้น

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

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันมีการจัดสรรทรัพยากรทาให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
๑
. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น
๒
. จานวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๓. จานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน
๔
. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี
๕
. จานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖
. จานวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

๑. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น

๒.ปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย

๑. จานวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
๑. จานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดู
งาน
๒. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี
๓. จานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.จานวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

๓.ดาเนินการเพิ่มศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรวมถึงการบูรณาการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
๔.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา: ยุทธศาสตร์ที่ ๘.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน มีมีจุดเด่นหรือจุดแข็ง คือเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร ปลูกข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เลี้ยงสัตว์ มีลาน้าผ่าน ชื่อลาห้วยแอก กั้นเขตแดนระหว่างจั้ง
หวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนตะหนิน ม.๕ ที่มีระบบการบริหารจัดการด้านเกษตรที่ครบวงจร ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ
เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ภายในพื้นทีตาบลดอนมัน ยังเป็นพื้นที่ดาเนินการโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ -๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการบูรณา
การระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรได้รับ

ประโยชน์หลายหมู่บ้าน ประกอบด้วย ม.๓,๔,๕,๗ ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงลาห้วยแอก ขอบเขต ๑,๘๐๐ ไร่ และ
ขายผลไปอีกหลายหมู่บ้าน ตามศักยภาพ ปัจจุบัน กาลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ผลิตพันธุข้าว มีมีมาตรฐาน
รวมถึงพืชผัก ผลไม้ ตามมาตรฐาน GAP จะเป็นโอกาสที่จะทาให้ตาบลดอนมันสามารถนาผลผลิตทางการ
เกษตรอื่นๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่ม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จุดแข็งอีก
ประการหนึ่งคือ เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงาม ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอน
มันที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาการเกษตร จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของ
ตาบลดอนมันคือ
“เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีมาตรฐาน พืชผักผลไม้และปศุสัตว์ เพื่อเป็นสินค้า
เศรษฐกิจภายในตาบล อาเภอ จังหวัด นาสู่ตา่ งจังหวัดและต่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน
ตาบล
๑.๒ จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐ
พิธี
๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและอุปกรณ์พอเพียง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก
๒.๒ ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทให้เป็นปัจจุบันพร้อมที่จะนาเสนอของบประมาณได้ทันท่วงที
จากส่วนกลางที่รับผิดชอบ
๒.๔ ทาการขยายเขตไฟฟูาให้มีไฟฟูาครบทุกหลังคาเรือน
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชน
ในเขตตาบลดอนมัน อย่างพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส”)
๓.๒ จะน้อมนา“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เพื่อให้
ประชาชนพี่งพาตนเองได้
๓.๓ ประสานส่วนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาลาห้วยแอกให้เป็นแหล่งน้าสาหรับประกอบ
อาชีพทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาตี
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๑ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๔.๒ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกด้านให้ตาบลน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๔.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทางานกับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
๔.๔ ส่งเสริมและให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร.ให้มีขวัญกาลังใจในการอาสาเข้ามาทางานเพื่อพี่น้องชาวตาบลดอนมัน ตาม
ความจาเป็นและภารกิจที่ปฏิบัติ
๔.๖ ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีขวัญกาลังใจในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข
๕.๑ ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาโรงเป็นแกนนาหลักในการพัฒนาทุกด้าน
เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
๕.๒ ยกย่องและส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมทั้งประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมา
ช่วยในการพัฒนาสังคม
๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาทุกระดับ จัดให้มีลานออกกาลังกาย ลานกีฬา
๕.๔ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูปุาชุมชนและอนุรักษ์ปุาชุมชนในตาบลดอนมันทุกแห่งให้เป็นแหล่งอาหาร
ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านกระบวนการของชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากปุาไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗.๑ บริหารงานบุคลากรในองค์กรให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ พร้อม
ทั้งการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗.๒ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการทาประชาคมและติดตั้งกล่องรับเรื่องร้อง
ทุกข์ของประชาชนในทุกหมู่บ้านในเขตตาบลดอนมัน อย่างทั่วถึง
๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝูาระวังปัญหาด้านยาเสพติด โดยร่วมมือ
กับเครือข่ายพลังชุมชนต้านยาเสพติดตาบลดอนมัน อปพร. ยามประจาหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตารวจ
๗.๔ ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
๗.๕ จัดระบบให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรม
๗.๖ บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลากาหนด เพื่อประโยชน์
และโอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๗ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strength-S) จุดอ่อน ( Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส ( Opportunity-O) และอุปสรรค
(Threat-T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง (Strengths -S)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณ ะที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารและ
ปกครอง โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ
๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสาคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เข้าใจระบบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย
๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น
๕. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ของ
ประชาชน ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
๖. มีศูนย์เรียนรู้อาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียง และ มีบทบาท
มากในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
๗. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้วิชาการและประสบการณ์ ในการดาเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน

๘. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
๙. มีหอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
๑๐. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในตาบล
๑๑. ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อบต.
๑๒. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมัน ๔แห่ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน สามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจาตาบลได้ในอนาคต

จุดอ่อน (Weaknesses-W)
๑. พื้นที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ทางสัญจร ไฟฟูา แหล่งน้า ยังไม่ได้ดาเนินการอย่างทั่วถึง
๑. ประชาชนในบางหมู่บ้านที่ไม่มีที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๒. บางหมู่บ้านที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันกาหนดทิศทาง ประเด็น
ปัญหาการพัฒนา จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ
๓. แหล่งน้าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บน้าใช้ ที่
เพียงพอ

๔. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
โอกาส (Opportunities-O)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ
ต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดย
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความ
หลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
๒. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ
๒๕๔๒
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอานาจ ๖ด้าน ทาให้ อบต
. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้ง
งบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกัน
และแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๓.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชน
พึ่งตนเองรัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
๑. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
๕. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน
๖. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ
มีหลายช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗. การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความต่อเนื่องส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ

อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats-T)
๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
การรับค่านิยมตะวันตกทาให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้
๒. สภาวการณ์ทางการธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตร

ส่วนที่ 4ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่20 เมษายน 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

คะแนน ร้อยละของ
ที่ได้ คะแนนเต็ม
18
90.00
12
52
8
8
8
4
4
4
4
4
4
3
81

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
60.00
81.00

1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด
19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคิดเป็นร้อยละ 18.00ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจาก
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความชัดเจน
2) พบว่าประเด็น ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่าสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของคะแนนใน
ประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากมีโครงการส่วนมากที่หมู่บ้านชุมชนเสนอปัญหาและความ
ต้องการมาจะเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการแต่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันมี
งบประมาณที่ไม่มากนักจึงทาให้การบรรลุเปูาหมายของ ผลผลิต/โครงการ ได้น้อยกว่าความต้องการของประชาชนที่
เสนอปัญหาเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และช่วงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
18
90.00
ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจ
20
ง่าย

3

3

100

2

3

100

2

3

100

2

1

100

2

1

100

2

2

100

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ

2

2

100

2

2

100

3

2

66.67

20

18

90.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันยังมีปัญหาด้านการคมนาคมที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาอยู่ เช่น
ถนนเส้นบ้านคอกหมูถึงบ้านปลักแรดซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่ออาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันมีพื้นที่อยู่ใกล้ลาน้าคือ ลาสะแทด ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ลาน้าก็มักจะประสบ
ปัญหาภัยน้าท่วมภัยแล้งเป็นประจาเกือบทุกปี เห็นควรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านแหล่งน้าในพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
15
12
80.00
2

2

100

1

1

100

2

2

100

2

1

50.00

2

2

100

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ

2

2

100

2

1

50

2

1

50

1

1

100

15

12

80.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนในหลายๆด้าน
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอีกหลายปัญหาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการแต่องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินการตามโครงการที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน

1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ
3

ประเด็นพิจารณา
ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนมันสอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนมัน และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
65
52
80.00
10

8

80.00

10

8

80.00

10

8

80.00

5

4

80.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

..
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมันที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมัน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จ
ทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนมัน ที่มีความ
ชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
5

4

80.00

5

4

80.00

5

4

80.00

5

4

80.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การ

5

4

80.00

5

3

60.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

บริหารส่วนตาบลดอนมัน
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

รวม

65

52

80.00

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จังหวัด อาเภอ เพื่อให้การพัฒนามีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกัน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่20 เมษายน 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน ร้อยละของ
ที่ได้ คะแนนเต็ม
7
70.00
4
40.00

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
10
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
5
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
รวมคะแนน
100
1) พบว่าประเด็น โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 5

6

60.00

8
50
4
4
3

80.00
83.33
80.00
80.00
60.00

5
5

100
100

5
5
5

100
100
100

3

60.00

3
4

60.00
80.00

4
75

80.00
75.00

คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่
เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

2) พบว่าประเด็น มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณได้คะแนนต่าสุด 3คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ60.00 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากมีโครงการเป็นจานวนมากและระยะเวลาในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีน้อยมากทาให้การประมาณราคาประมาณราคาแบบให้สูตรคล่าวๆเท่านั้น
งอจาก...............................................................................................................
3) พบว่า ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนใน ความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่ง เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
4) พบว่า
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจานวนโครงการทั้งหมด.......... โครงการได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมี มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5) พบว่าการนาผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่จานวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมด
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน....
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)
6) พบว่า .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
7
70.00
10

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์

SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รวม

10

7

70.00

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันได้พิจาณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อใช้ในการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา

2.3
ลาดับ
2

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 10
3
30.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
นามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่
ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ
(Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative)

รวม

10

1

10.00

4

40.00

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันในช่วงสองไตรมาสแรกยังไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ

2.4
ลาดับ
3

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
4
40.00
10

การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ
(Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

รวม

10

2

20.00

6

60.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจและเข้าใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

ส่วนที่ ๕
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือน เมษายน 2561 - เดือน กันยายน 2561) การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1 โครงการถนน คสล.สายบ.นางหวอย มูลติปฐมที่นานายด้วง กลางสวัสดิ์ หมู่ที่ 2
2

โครงการถนน คสล. สายบ้านนายสุดใจ มโนรมย์ - ถนนดา

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

โอนลด

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่าย

ระหว่าง
ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี
ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก การตั้งเป็น
รายการใหม่

เบิกจ่าย
(บาท)

หน่วยงาน

คงเหลือ
(บาท)

รับผิดชอบ

264,000

264,000

-

-

P

-

-

-

-

264,000

188,000

188,000

-

-

P

-

-

-

-

186,000

182,000

-

-

P

-

-

-

-

182,000

99,000

-

-

P

-

-

-

-

99,000

กองช่าง

336,000

-

-

P

-

-

-

-

336,000

กองช่าง

-

-

P

-

-

-

-

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.( สายรอบ
3 หมูบ
182,000
่ ้าน)
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6
4 โครงการถนน คสล. ซอยบ้านนานสมศักดิ์ ธรรมโส99,000
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7
5 โครงการถนน คสล. สายบ้านนายดารง -ศาลาประชาคม ม.8
336,000
บ้านโนนเขวา ม.10
6

ผลการดาเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอนงค์
65,000 ทุมนานอก
65,000

กองช่าง
2,000

กองช่าง

กองช่าง

65,000

กองช่าง

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที 7
7 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็(สายสามแยกปู่ตา-ถนนท้าย
หมู่บา้ น) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1

322,000

322,000

P

-

-

-

322,000

กองช่าง

8

158,000

158,000

P

-

-

-

158,000

กองช่าง

89,000

89,000

P

-

-

-

89,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางพิกุล-บ้านนางเพ็ญนี)

บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
9 โครงการก่อสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก(สายหน้าบ้านพักครู บ้านนายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์ ) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3

รวม
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ

1,703,000

1,703,000

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

2,000
ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

ระหว่าง
ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี
ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก การตั้งเป็น
รายการใหม่

เบิกจ่าย
(บาท)

โอนลด

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

-

-

P

-

-

-

-

120,000

10 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเปรมวดี
ต้นไธสง-คลองอีสานเขียว ม.๔ บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4

120,000

120,000

11 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านหนองยาง)

131,000

131,000

P

-

-

-

-

120,000

151,000

151,000

P

-

-

-

-

151,000

165,000

165,000

P

-

-

-

-

130,000

130,000

P

-

-

-

-

130,000

159,000

159,000

P

-

-

-

-

157,000

16 โครงการก่อสร้างรอบบ่อกลบขยะขยะและสิ่งปฏิกูลตาบลดอนมัน

300,000

300,000

P

-

-

-

-

300,000

17 โครงการกก่อสร้างเสริมผิวถนนคสล.สายสี่แยกย่าโม-

163,000

163,000

P

-

-

-

-

152,000

106,000

106,000

P

-

-

-

-

106,000

250,000

250,000

P

-

-

-

-

-

1,675,000

1,675,000

12
13
14
15

บ้านหนองยาง หมูท่ ี่ 6
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( สายบ้านนายพงษ์เทพ
ชาวหนอง - บ้านโนนเขวา)บ้านคอกหมู หมูท่ ี่ 10
โครงการถนน คสล. สายบ้านนายสมพาน ชัยจันดา บ้านนายพรมมา ดงสา) บ้านลิ้นฟ่า หมูท่ ี่ 9
โครงการถนน คสล.( สายหน้า รร.ปลักแรต บ้านนางคาตา เสนอกลาง )บ้านดอนสั้น หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายโนนหัวหล่อน
-หนองจรเข้) บ้านลิ้นฟ้า หมูท่ ี่ 9

บ้านนายสุระชัย มโนรมย์)บ้านคอกหมู หมูท่ ี่ 10
18 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. (สี่แยกบ้านนายแหลม
โพตะโก หน้าบ้านนางคามูล หารโงน สิ้นสุดที่ดนิ นายบุญดี
จันทรพรหม)บ้านโนนเขวา หมูท่ ี่ 5
19 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสานักงาน อบต.ดอนมัน่
รวม

หน่วยงาน

คงเหลือ
(บาท)

รับผิดชอบ

กองช่าง
11,000

กองช่าง
กองช่าง

165,000

กองช่าง
กองช่าง
2,000

กองช่าง
กองช่าง

11,000

กองช่าง
กองช่าง

250,000
274,000

กองช่าง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
1 โครงการ "รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน"
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

40,000

50,000

40,000

40,000

30,000

-

-

P

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้ง

30,000

30,000

-

-

P

25,000

30,000

-

-

P

95,000

90,000

1 ปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

250,000

90,000

P

-

-

72,000

18,000 กองการศึกษาฯ

2 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานอเนกประสงค์

100,000

90,000

P

-

-

90,000

0 กองการศึกษาฯ

-

-

P

-

-

-

16,178.00
16,178.00

-

23,822 สานักปลัดฯ
23,822.00

-

-

24,576

5,424 สานักปลัดฯ

-

-

21,176

8,824 สานักปลัดฯ

-

-

24,000

6,000 สานักปลัดฯ

การคัดแยกขยะและการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวม
แผนงานการศึกษา

-

69,752.00

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กลูกประดู่
3 รายการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าจ้างประกอบอาหารอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ดอนมัน
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
6 โครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์
7 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอประทาย
รวม

20,248.00

0
50,000

50,000

P

-

-

50,000

0 กองการศึกษาฯ

480,200

509,600

P

-

-

432,200

77,400 กองการศึกษาฯ

166,000

176,800

P

-

-

176,800

0 กองการศึกษาฯ
0

100,000

100,000

10,000

10,000

1,156,200

1,026,400

100,000

-

-

P

-

P

-

0 กองการศึกษาฯ
10,000 กองการศึกษาฯ

0.00

105,400.00

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
20,000
9 โครงการร่วมงานกาชาดประจาปี ของดีอาเภอประทายและงานบุญ
80,000
กุ้มข้าวใหญ่ ประจาปี 2561
10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
30,000
11 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ดอนมัน
1,668,000
ค่
า
จั
ด
ซื
อ
้
วั
ด
สุ
อ
าหารเสริ
ม
(นม)โรงเรี
ย
นสั
ง
กั
ด
สพฐ.ในเขต
อบต.ดอนมั
น
12
1,059,300
และอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
รวม
2,857,300
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการ"อบต.ดอนมันเคลื่อนที่"และออกหน่วยร่วมกับ
30,000
ส่วนราชการต่างๆ
2 โครงการ big cleaning day
5,000
3 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันสาคัญต่างๆ
50,000
4 โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์
50,000
5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
20,000
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
6 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายครอบครัวอบอุ่น
200,000
7 โครงการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพแก่บคุ ลากรท้องถิ่น
90,000
8 โครงการสรุปผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน 10,000
9 โครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน
10,000
10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง 10,000
11 โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
300,000
งานการเพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกฯ
รวม
775,000

ผลการดาเนินงาน
โอนลด

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

20,000

-

-

P

80,000

65,000.00

ผลการเบิกจ่าย

ระหว่าง
ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี
ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก การตั้งเป็น
รายการใหม่
-

-

-

P

เบิกจ่าย
(บาท)
18,076.0
15,000.00

หน่วยงาน

คงเหลือ
(บาท)

รับผิดชอบ

1,924 กองการศึกษาฯ
65,000 กองการศึกษาฯ
0

30,000

P

17,000.00

1,668,000

P

1,668,000.0

13,000 กองการศึกษาฯ
0 กองการศึกษาฯ

1,059,300

P

1,059,300.0

0 กองการศึกษาฯ

2,857,300

30,000

2,777,376

10,000

5,000

79,924

P

8,000

12,000

สานักปลัด

P

-

5,000

สานักปลัด

49,860

140

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

2,000

สานักปลัด

50,000

20,000

P

50,000

40,000

P

P

20,000

18,000

20,000

P

20,000

สานักปลัด

90,000

P

90,000

สานักปลัด

10,000

P

10,000

สานักปลัด

10,000

P

10,000

สานักปลัด

9,576

424

สานักปลัด

273,750

26,250

สานักปลัด

10,000

P
300,000

295,000

70,000

300,000

P

300,000
300,000

359,186

185,814

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
13 โครงการเทลานคอนกรึตเสริมเหล็กด้านข้างห้องประชุมอบต.ดอนมัน
14 โครงการวางท่อระบายน้า บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3
15 โครงการวางท่อระบายน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กดาวลูกไก่ บ้านปลักแรต
หมู่ที่ 3
16 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสานักงาน อบต.ดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า ม.9
17 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
18 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บภาษี
19 ค่าครุภัณฑ์
รวม

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

85,000

ผลการดาเนินงาน
โอนลด

-

60,000.00

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

85,000

P

66,000

P

ระหว่าง

ผลการเบิกจ่าย
ไม่ได้

โครงการที่มี โครงการที่มี

เบิกจ่าย

คงเหลือ
(บาท)

ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก

การตั้งเป็น
รายการใหม่

(บาท)

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

85,000

สานักปลัด

66,000

สานักปลัด

71,000

71,000

P

0

สานักปลัด

55,000.00

55,000.00

P

0

สานักปลัด

250,000

สานักปลัด

85,000

กองคลัง

250,000

250,000

100,000

100,000

15,000.00

15,000.00

P

4,773.0

10,227

กองคลัง

200,000

22,900

P

8,600.0

14,300

สานักปลัด

710,000

387,900

15,000.00

P

510,527

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ

ลาดับ
ที่

ผลการดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย

หน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

20,000

10,000

100,000

80,000

-

30,000

20,000

15,000

40,000

30,000

-

190,000

140,000

100,000

100,000

P

100,000

สานักปลัด

100,000

150,000

P

150,000

สานักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบ
1 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. อบต.ดอนมัน
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกจิกรรมเกี่ยวกับการ

โอนลด

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่มี
ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก การตั้งเป็น
รายการใหม่

P
55,000

P

-

P

-

-

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รับผิดชอบ

2,170

7,830

สานักปลัด

128,450

6,550

สานักปลัด

5,000

สานักปลัด

30,000

สานักปลัด

P

ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิต่างๆ
รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ
ประจาปี 2561
2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

200,000

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

P

-

-

-

-

49,380

250,000

40,000

20,000

30,000

30,000

70,000

50,000

200,000.00

29,800.00

200,000

29,800

250,000
-

-

-

-

P

-

-

-

P

20,000

สานักปลัด

30,000

สานักปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ

รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
1

ค่าครุภัณฑ์
รวม

50,000
P

7,900

21,900
21,900

กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ชื่อโครงการ

ลาดับ
ที่

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนพัฒนาฯ

ข้อบัญญัติ

ผลการดาเนินงาน
โอนลด

โอนเพิ่ม

แล้วเสร็จ

ผลการเบิกจ่าย

ระหว่าง
ไม่ได้ โครงการที่มี โครงการที่
ดาเนินการ ดาเนินการ การยกเลิก มีการตั้งเป็น
รายการใหม่

เบิกจ่าย
(บาท)

หน่วยงาน

คงเหลือ
(บาท)

รับผิดชอบ

แผนงานงบกลาง
1
2
3
4
5
6
7

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พกิ าร
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวม

110,000

110,000

-

-

-

P

-

-

29,213

5,680,000

5,680,000

-

-

-

P

-

-

2,840,000

2,840,000

-

-

-

P

-

12,000

12,000

-

-

-

P

300,000

300,000

-

-

-

93,000

93,000

-

-

145,000

145,000

-

-

9,180,000

9,180,000

สรุป ผลการดาเนินโครงการฯ จากตารางได้ดงั นี้

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
งบประมาณในข้อบัญญัติ
งบประมาณที่เบิกจ่าย

จานวน

จานวน

งบประมาณคงเหลือ

จานวน

บาท
บาท

งบประมาณที่โอนลด

จานวน

บาท

งบประมาณที่โอนเพิ่ม

จานวน

บาท

งบประมาณทีต่ งั้ เป็นรายการใหม่
จานวนโครงการในข้อบัญญัติ

จานวน
จานวน

จานวนโครงการที่โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่

จานวน

จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวน

จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

จานวน

จานวนโครงการที่ใม่ดาเนินการ

จานวน

18,416,200 บาท
16,545,600
จานวนบาท

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

บาท

80,787

สานักปลัด

2,681,100.0

2,998,900

สานักปลัด

-

1,343,200.0

1,496,800

สานักปลัด

-

-

6,000.0

6,000

สานักปลัด

P

-

-

14,736.00

285,264

สานักปลัด

P

-

-

-

91,000.00

2,000

สานักปลัด

P

-

-

-

145,000.00

0

สานักปลัด

4,869,751

