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คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา            

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดูกอึง่ 

 

 

ค าน า 

  

 ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 

2 5 6 1  ข ้ อ  ๑ 2  ( ๓ ) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ท ้อ งถิ่ น ต่ อ ผู ้บ ร ิห า รท ้อ งถิ่ น  แ ล ะคณ ะก รรม ก า รพัฒ น าท ้อ งถิ่ น 

พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชน

ทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับจากวนัทีร่ายงานผลและเสนอควา

ม คิ ด เ ห็ น ดั ง ก ล่ า ว 

และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างนอ้ยไม่นอ้ย

กว่าปีละหน่ึงคร ัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

ดั ง น้ั น   เพื่ อ ให ้เป็ น ไป ร ะเบี ย บ ก ร ะท รว งม ห าด ไท ยดั งก ล่ า ว  

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดูก

อึ่ ง  

จงึไดด้ าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดู

ก อึ่ ง   ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 ๓  ขึ ้ น  

เพือ่รายงานและเสนอความเห็นทีไ่ดจ้ากการตดิตามใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่ว

น ต า บ ล ท ร า บ  



คณะกรรมการหวงัเป็นว่ารายงานผลการตดิตามฉบบันีจ้ะสามารถเป็นประโยช

น์ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  

ส า ม า ร ถ แ ก ้ ไ ข ปั ญ ห า ใ ห ้ ก ั บ ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ 

และประชาชนเกดิความพงึพอใจสงูสุด   
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๑ 

 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  



๒ 

 

เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
          ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การ
ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ี
อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิง
หนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการ
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไป
ด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น 



๓ 

 

 จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 
12(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง จึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ัง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



๔ 

 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนว่ยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม  

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ  ประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่น
รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับไว้นั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     

๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๒.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมนิผล 



๕ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

 

 ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)    
 

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ 
(๕) 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 

 

 

 

 

   

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินคณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

           ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



๗ 

 
 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดูกอึ่ง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
        การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



๘ 

 

พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน 

มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
     เด็กได้รับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ผู้น าชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น มีมาตรการเชิงป้องกันและได้ 

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของบุคลากร สถานท่ี และ
อุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ มีการส ารวจจุดเกิดเหตุร้ายภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ สร้างเครือข่ายสื่อสาร
การแจ้งเหตุและมีมาตรการป้องกันเพื่อลดจ านวนการเกิดเหตุร้าย 

๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
       กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น 
มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                พัฒนาด้านการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว สร้ างความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการ รวมท้ังการด าเนินงานกิจกรรมการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน 
พัฒนาผลลิตผลด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท า
ราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  

๖) ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    พัฒนาด้านการศึกษา ท้ังด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม และ 

พัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาในชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 



๙ 

 

ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
  (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นเป็นหมู่บ้าน  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
 
 
 



๑๐ 

 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๕) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเ้ข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 

๕.  ระเบียบ  วธีิการในการตดิตามและประเมินผล 



๑๑ 

 

  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ระยะ  ๖  เดือน 
(๑) เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม    
(๒) เดือน  เมษายน – กันยายน   

 
           (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด า เนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

 
 



๑๒ 

 

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

   

     

 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเ ชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร   
 ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  

๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

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


๑๓ 

 

              ส่วนต าบลดูกอึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ  
              บริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๗.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  



๑๔ 

 

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 

 

๑)  นายวิระ  โคกจันทึก   ประธานสภาฯ อบต.ดูกอึ่ง                    ประธานกรรมการ 
๒)  นายอ านวย  วิเศษวงษา  สมาชิกสภา อบต. ม.๗            กรรมการ 
๓)  นายประเสริฐ  สังการี สมาชิกสภา อบต. ม.๙   กรรมการ   
๔)  นายนิยม  ฤกษ์ยาม ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๕)  นายสมัย  จันทร์ทอง   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖)  นางรจนา  หลวงสนาม  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๗)  นายบุญทัน  เรืองมนตรี      ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
๘)  นายทศพล  เพียโคตร   หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
๙)  นายสมบูรณ์   กมลเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) นายสมศรี  วิเศษวงษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  

 
๑)  นางสาวโสภิดา  ไชยภารา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นายชาญชัย  จันทพัฒน์    นิติกร                             อนุกรรมการ 
๓)  นายนิพนธ์  เพ็งศรี     ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อนุกรรมการ/เลขาอนุกรรมการ

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง  

๙.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 



๑๕ 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการติดตามและประเมินผล 

โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
  

ยุทธศาสตร์ งบประมาณ จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปี 2563 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละของการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อบัญญัติ 110 22  
” จ่ายขาดเงินสะสม - 17  
” งบอุทกภัยจากรัฐบาล - 18  
” ข้อบัญญัติงบซ่อมแซม - 2  
” อุดหนุนเฉพาะกิจ - ๔  

รวม 110 63 57.27 % 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข้อบัญญัติ 41 9  

รวม 41 9 ๒1.95 % 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน ข้อบัญญัติ 47 ๘  

รวม 47 ๘ 17.02 % 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสมรรถนะประชาชน
และพลังทางสังคม 

ข้อบัญญัติ 67 19  

รวม 67 19 ๒8.35 % 
รวมทั้งสิ้น 265 99 37.35 % 



๑๖ 

 

 

สรุปร้อยละของการด าเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดกูอึ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-6   
 
     จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที ่ 1-6  265 โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  99  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ        99 x 100   =   37.35 

       265 
 
 

 



๑๗ 

 

 
สรุปร้อยละของการด าเนินโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดกูอึ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
     จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที ่ 1  110 โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  63  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ        63 x 100   =   57.27 

       110 
 
 

 



๑๘ 

 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล. และวางท่อระบาย

น้ า บ้านหนองแห้ว หมู่ท่ี 3 
29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 301,600 300,000 1,600 

2. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี 6 29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 331,000 316,000 15,000 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 496,000 494,000 2,000 
4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีเจริญ หมู่ท่ี 11 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 425,000 423,000 2,000 
5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ท่ี 12 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 176,000 174,000 2,000 
6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ท่ี 14 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 494,000 492,000 2,000 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ท่ี 16  29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 224,500 222,000 2,500 
8. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านธาตุจอมศรี  

หมู่ท่ี4 – บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 9  
11 ธ.ค.62 - 9 ก.พ.63 438,000 

 
410,000 
 

28,000 
 

9. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านสีสุก หมู่ท่ี 5 28 ก.พ.63 – 28 พ.ค. 63 494,000 485,000 9,000 
10. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้าน ดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1 28 ก.พ.63 – 28 พ.ค. 63 346,000 345,000 1,000 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล. และวางท่อระบาย

น้ า บ้านหนองไศล หมู่ท่ี 7 
27 เม.ย. 63 – 26 มิ.ย. 63 497,900 

 
494,000 
 

3,900 
 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล.และวางท่อระบาย
น้ า บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 10 

24  เม.ย. 63 – 23 ก.ค. 63 470,000 463,000 1,700 

13. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1 (คุ้มป่าเป็ดก่า) 15 ก.ค. 63 – 13 ก.ย. 63 214,000 198,000 16,000 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 24 เม.ย. 63 – 23 มิ.ย. 63 444,700 430,000 14,700 
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล.และวางท่อระบาย

น้ า บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ท่ี 17 
24 เม.ย. 63 – 23 ก.ค. 63 494,000 

 
485,000 
 

9,000 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา  หมู่ท่ี 1 24 เม.ย. 63 – 23 มิ.ย. 63 109,800 105,000 4,800 
17. โครงการธนาคารน้ าใต้ดินในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง 17 หมู่บ้าน  - 300,000 230,000 70,000 



๑๙ 

 
 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
18. โครงการก่อสร้างก าแพงและประตูฝ่ังด้านทิศตะวันออก ศพด.บ้านวารีสีสุก    3 ก.ย. 63 18,000 17,000 1,000 
19. โครงการก่อสร้างเสาธง  ศพด.หนองแห้ว 3 ก.ย. 63 40,000 38,000 2,000 
20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศพด.หนองไศล  12 ธ.ค. 62 45,000 44,000 1,000 
21. โครงการจัดหาพิกัดแนวเขต  อปท. - 10,000 10,000 0 
22. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า - 10,000 9,095 905 

 จ านวน  22  โครงการ  6,379,500 6,184,095 195,405 
 

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จากงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแห้ว – บ้านหนองแค
เจริญสุข หมู่ท่ี 3,17  

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 460,000 455,000 
 

5,000 

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ทางหลวงท้องถิ่น รหัส รอ.ถ.87-010 สายทาง
บ้านสีสุก – บ้านโนนสมบูรณ์ (ตอนท่ี 1 บ้านสีสุก หมู่ท่ี 5) 

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 404,000 
 

399,000 
 

5,000 
 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ทางหลวงท้องถิ่น รหัส รอ.ถ.87-006 สายทาง
บ้านหนองไศล – บ้านเด่นราษฏร์ (ตอนท่ี 2 บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 10)  

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 354,000 
 

350,000 
 

4,000 
 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ท่ี 14  4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 404,000 399,000 5,000 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุจอมศรี  หมู่ท่ี4 4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 65,000 65,000 0 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 9 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 337,000 337,000 0 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ า  

บ้านธาตุพัฒนา หมูท่ี 15  
6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 184,000 184,000 

 
0 



๒๐ 

 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา   หมู่ท่ี 16 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 159,000 159,000 0 
9. โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับปรงุผิวทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนอง

บัวแดง หมูท่ี 6 
6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 59,000 59,000 0 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13  (วัดป่าเทวานุรักษ์)  6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 44,000 44,000 0 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13 

 (ทางไปบ้านหนองเหล็ก)  
6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 90,000  90,000 0 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมูท่ี 7 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค.63 394,000 394,000 0 
13. โครงการงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านดู

กอึ่ง ม.1(ถนน อบจ. รอ.1049 สายทางบ้านวารีเกษม – บ้านดอนกลอย)  
6 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 410,000 

 
409,000 
 

1,000 
 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั (รอบหมู่บ้าน) บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13) 6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 63 60,000 60,000 0 
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดคสล.พร้อมพ่อพักคสล.หมู่ท่ี 4 

บ้านธาตุจอมศรี 
11 ธ.ค.62 – 26 ก.พ.63 430,000 

 
428,000 
 

2,000 

16. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้วบ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 3  ก.ย. 63 – 3 พ.ย. 63 286,000 285,000 1,000 
17. โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์เรียนรู้เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ก่อสร้าง 
500,000 495,000 5,000 

 จ านวน  17  โครงการ  4,640,000 4,117,000 523,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)พ.ศ.2563 
   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านศรีเจริญ  หมู่ท่ี 11 (ซอยข้างวัดดูกอึ่ง 

ทางทิศตะวันตก) 
28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 403,600  

 
394,000 
 

9,600 

2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักคสล.และระบบระบายน้ าไร้ท่อระบบปิด
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)บ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 

28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 404,600 
 

403,000 
 

1,600 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 7-10 บ้านหนองไศล-บ้านหนองแซง (ซอยข้างศพด.หนองไศล) 

28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 414,200 
 

413,000 
 

1,200 
 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสีสุก 5 28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 188,700 185,000 3,700 
5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น   รอ.ถ87-004 สายทาง

บ้านหนองหนองแห้ว-บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 3-13 (ช่วงบ้านหนองบัวทอง) 
28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 457,400 

 
455,000 
 

2,400 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านวารีเกษม  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 6 425,700 424,000 1,700 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร ถนนเลียบล าน้ าเสียว บ้านธาตุพัฒนา –  

บ้านสีสุก หมู่ท่ี 15,5  
28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

226,000 
 

225,000 1,000 
 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวแดง-บ้านหนองไศล หมู่ท่ี 6-7 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

48,000 47,000 1,000 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลงกูรัง เพื่อการเกษตร(ทุ่งเกษตรหนองบูม) บ้านดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

30,000 30,000 0 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงัเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ท่ี 15 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

113,400 112,000 1,400 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงัเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7,10 (ทุ่งเกษตรหนองลาด)  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

193,000 192,000 1,000 

12. โครงการซ่อมแซมลงลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

169,000 168,000 1,000 



๒๒ 

 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงั เพื่อการเกษตรสายทางบ้านวารีเกษม-สถานีสูบน้ า 
บ้านสีสุก หมูท่ี 2 

28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

117,900 116,000 1,900 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันทางดินพร้อมลงลูกรังผิวทางถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร  
บ้านราษฏร์รังษี หมู่ท่ี 12  

28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

88,700 
 

87,000 
 

700 
 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ี 12 บ้านราษฎร์รังษี  14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 236,000 221,000 15,000 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 445,000 419,000 26,000 
17. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ท่ี 12 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 394,000 369,000 25,000 
18. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสะอาด 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 456,000 427,000 29,000 

 จ านวน  18  โครงการ  4,811,200 4,260,000 551,200 
 
 

โครงการงบซ่อมแซม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ภายในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง 11 ก.ย. 63 – 172,000 172,000 0 
2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.87-

001 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี 
14 ก.ย. 63 – 499,000 490,000 9,000 

 จ านวน  2  โครงการ  671,000 662,000 9,000 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 
 

 

สรุปร้อยละของการด าเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดกูอึ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน และสงัคม 
 
     จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที ่ 2  41  โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  9  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ        9 x 100   =   21.95 

       41 
 



๒๔ 

 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

 โครงการศูนย์  3  วัยใส่ใจคนต าบลดูกอึ่ง  100,000 - 100,000 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 9  กันยายน  2563   20,000 20,000 0 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนต าบลดูกอึ่ง 22  กรกฎาคม  2563   20,000 20,000 0 

3. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนต าบลดูกอึ่ง 17 – 18   ธันวาคม  2563 200,000 193,760 6,240 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข) 2 – 3  กุมภาพันธ์  2563 300,000 299,700 300 
5. โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

13 เมษายน – 30 มิถุนายน  
2563 

70,000 
 

59,160 
 

10,840 
 

6. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง มิถุนายน  -  กันยายน  25  
63 

5,000 5,000 0 

7. โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดคนคนปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

กุมภาพันธ์  2563 10,000 5,886 4,114 
 

8. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ดูกอึ่ง  20,000 - 20,000 
 จ านวน  8  โครงการ  745,000 609,746 135,254 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 

สรุปร้อยละของการด าเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดกูอึ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาที่สมดุลและยัง่ยืน 
 
     จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที ่ 3  47  โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  8  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ        8 x 100   =   17.02 

       47 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 

 
ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค                                                      
(โอนลด - 17,673) 

29  มิถุนายน  2563 50,000 30,327 2,000 

2. โครงการคลองสวยน้ าใสภายในต าบลดูกอึ่ง   25  มิถุนายน  2563 10,000 10,000 0 

3. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว   2  กรกฎาคม   2563 10,000 10,000 0 
4. โครงการให้บริการประชาชนช าระภาษีนอกสถานท่ี 15 – 22   กรกฎาคม   2563 30,000 25,580 4,420 
5. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 1 – 2    กันยายน  2563 10,000 10,000 0 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี

ต าบลดูกอึ่ง 
 85,000 - 85,000 

7. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านแผนท่ีภาษี                                 
(โอนลด - 30,000) 

 30,000 - 0 

8. โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  20,000 - 20,000 
 จ านวน  8  โครงการ  245,000 85,907 111,420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 

สรุปร้อยละของการด าเนินโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดกูอึ่ง ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสงัคม 
 
     จ านวนโครงการทั้งหมดยุทธศาสตร์ที ่ 4  67  โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จ  19  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ        19 x 100   =   28.35 

       67 
 
 
 
 



๒๘ 

 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 

   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง  
อบต.ดูกอึ่ง 

27  กุมภาพันธ์  2563 10,000 
 

10,000 
 

0 

2. โครงการ การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  18 มีนาคม 2563     10,000 10,000 0 

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานโปร่งใสป้องกันการทุจริต  
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานและประชาชน  

- 10,000 10,000 0 

4. โครงการฝึกอบรม จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                (โอนลด – 23,575) 13 – 17 มกราคม  
2563 

200,000 176,425 0 

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 11 – 13 กุมภาพันธ์   
2563 

136,200 136,200 0 

6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องอถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค. 2562 – 6 
ม.ค. 2563 

30,000 8,800 21,200 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว) 

สิงหาคม  2563 30,000 30,000 0 

8. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  สิงหาคม  2563 150,000 29,000 121,000 
9. โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  สิงหาคม  2563 187,375 140,400 46,975 
10. โครงการจัดงานเนื่องในวนัอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  10,000 - 10,000 
11. โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง  10,000 - 10,000 
12. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (โอนลด – 300,000)  300,000 - 0 
13. โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ เยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  ต าบลดูกอึ่ง ธันวาคม  2563 100,000 100,000 0 
14. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มกราคม  2563 50,000 50,000 0 
15. โครงการฮีตสิบสอง  ครองสิบส่ี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบลดูกอึ่ง พ.ย.  2562, ก.ย.2563 150,000 150,000 0 



๒๙ 

 

16. โครงการสงฆ์น้ าพระธาตุ บ้านหนองแซงและบ้านโนนสะอาด (โอนลด – 50,000) 50,000 - 0 
17. โครงการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  10,000 - 10,000 
18. โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (โอนลด – 500,000) 500,000 - 0 
19. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานรัฐพิธีของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  20,000 - 20,000 

 จ านวน  19  โครงการ  1,963,575 850,825 239,175 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



๓๑ 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 

๑.  โครงการในแผนพัฒนาต้ังไว้จ านวนมาก แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด จ านวนโครงการในแผนแต่
ละหมู่บ้านมีจ านวนโครงการ 4-5 โครงการ แต่ด าเนินการได้เพียงแค่หนึ่งหรือสองโครงการตามยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาหา้ปี และไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่มีการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน แผนพัฒนาทอ้งถ่ินต้องมาจาก
ความต้องการของประชาชน แต่หลักปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ประชาคมหมู่บ้านจึงท าให้เกิดปัญหา คราวต่อไป
คณะกรรมการอยากให้ผู้น าท้องที่ท้องถ่ินและผู้น าทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมท้องถ่ิน เพื่อจะได้ด าเนินงานให้บรรลวัุตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

๒. โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ถือว่าด าเนินการได้น้อยมากเมื่อเทยีบกับโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ 2563  ในสว่นของการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ติดตามโครงการต้องจัดท าเป็นเล่มประกอบเพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลดูประกอบการ
ประเมินเพือ่จะได้ทราบถึงแผนงานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการให้คะแนนและจะได้ทราบถึงแนวทางการ
ปรับปรุงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป 

๓. ในส่วนของการติดตามโครงการ จะมีปัญหาอยู่ 2 โครงการ ดังนี้ 

        ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ าบ้าน
หนองแห้ว หมู่ที่ 3 เกิดปัญหาน้ าไม่ไหลลงรางระบายน้ าและตรงจุดจะสิ้นสุดรางระบายน้ าเกิดน้ าเซาะถนนท า
ให้ถนนช ารุด เบื้องต้นได้แจ้งทาง อบต.ดูกอึ่งแล้วให้ประสานงานผู้รับจ้างให้ด าเนินการแก้ไขใหท้ันเหตุการณ์         
๒. โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 – บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ มีปัญหาตรงจุด
วางท่อ วางท่อช่องเดียวน้ าระบายไม่ทันท าให้ถนนขาด แนวทางแก้ไขควรเสริมท่อเพื่อจะระบายน้ าให้ทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดน็การประเมิน 

 
มีการ 

ด าเนนิงาน 
ไม่มีการ

ด าเนนิงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น    
1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ือง    
4.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา  

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น    
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล    
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถ่ิน    
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ ศักยภาพของ
ท้องถ่ิน  

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
จังหวัด  

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน    
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    



๓๓ 

 

18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประเด็น
การประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการด าเนินงานและจัดท าตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ 
 
 
 
 
 

  
 
 
  



สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล. และวางท่อระบายน้ า 

บ้านหนองแห้ว หมู่ท่ี 3 
29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 301,600 300,000 1,600 

2. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ท่ี 6 29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 331,000 316,000 15,000 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 496,000 494,000 2,000 
4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีเจริญ หมู่ท่ี 11 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 425,000 423,000 2,000 
5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ท่ี 12 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 176,000 174,000 2,000 
6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ท่ี 14 29 พ.ย.62 - 27 ก.พ.63 494,000 492,000 2,000 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ท่ี 16  29 พ.ย.62 - 28 ม.ค.63 224,500 222,000 2,500 
8. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านธาตุจอมศรี  

หมู่ท่ี4 – บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 9  
11 ธ.ค.62 - 9 ก.พ.63 438,000 

 
410,000 
 

28,000 
 

9. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านสีสุก หมู่ท่ี 5 28 ก.พ.63 – 28 พ.ค. 63 494,000 485,000 9,000 
10. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้าน ดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1 28 ก.พ.63 – 28 พ.ค. 63 346,000 345,000 1,000 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล. และวางท่อระบายน้ า 

บ้านหนองไศล หมู่ท่ี 7 
27 เม.ย. 63 – 26 มิ.ย. 63 497,900 

 
494,000 
 

3,900 
 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล.และวางท่อระบายน้ า 
บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 10 

24  เม.ย. 63 – 23 ก.ค. 63 470,000 463,000 1,700 

13. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1 (คุ้มป่าเป็ดก่า) 15 ก.ค. 63 – 13 ก.ย. 63 214,000 198,000 16,000 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 24 เม.ย. 63 – 23 มิ.ย. 63 444,700 430,000 14,700 
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล.และวางท่อระบายน้ า 

บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ท่ี 17 
24 เม.ย. 63 – 23 ก.ค. 63 494,000 

 
485,000 
 

9,000 
 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา  หมู่ท่ี 1 24 เม.ย. 63 – 23 มิ.ย. 63 109,800 105,000 4,800 
17. โครงการธนาคารน้ าใต้ดินในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง 17 หมู่บ้าน  - 300,000 230,000 70,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
 

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
18. โครงการก่อสร้างก าแพงและประตูฝ่ังด้านทิศตะวันออก ศพด.บ้านวารีสีสุก    3 ก.ย. 63 18,000 17,000 1,000 
19. โครงการก่อสร้างเสาธง  ศพด.หนองแห้ว 3 ก.ย. 63 40,000 38,000 2,000 
20. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศพด.หนองไศล  12 ธ.ค. 62 45,000 44,000 1,000 
21. โครงการจัดหาพิกัดแนวเขต  อปท. - 10,000 10,000 0 
22. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า - 10,000 9,095 905 

 จ านวน  22  โครงการ  6,379,500 6,184,095 195,405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จากงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแห้ว – บ้านหนองแค
เจริญสุข หมู่ท่ี 3,17  

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 460,000 455,000 
 

5,000 

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ทางหลวงท้องถิ่น รหัส รอ.ถ.87-010 สายทาง
บ้านสีสุก – บ้านโนนสมบูรณ์ (ตอนท่ี 1 บ้านสีสุก หมู่ท่ี 5) 

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 404,000 
 

399,000 
 

5,000 
 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต  ทางหลวงท้องถิ่น รหัส รอ.ถ.87-006 สายทาง
บ้านหนองไศล – บ้านเด่นราษฏร์ (ตอนท่ี 2 บ้านหนองแซง หมู่ท่ี 10)  

4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 354,000 
 

350,000 
 

4,000 
 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ท่ี 14  4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 404,000 399,000 5,000 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุจอมศรี  หมู่ท่ี4 4 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 65,000 65,000 0 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 9 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 337,000 337,000 0 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ า  

บ้านธาตุพัฒนา หมูท่ี 15  
6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 184,000 184,000 

 
0 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา   หมู่ท่ี 16 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค. 63 159,000 159,000 0 
9. โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับปรงุผิวทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนอง

บัวแดง หมูท่ี 6 
6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 59,000 59,000 0 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13  (วัดป่าเทวานุรักษ์)  6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 44,000 44,000 0 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13 

 (ทางไปบ้านหนองเหล็ก)  
6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62 90,000  90,000 0 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมูท่ี 7 6 พ.ย. 62 – 5 ม.ค.63 394,000 394,000 0 
13. โครงการงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling บ้านดู

กอึ่ง ม.1(ถนน อบจ. รอ.1049 สายทางบ้านวารีเกษม – บ้านดอนกลอย)  
6 พ.ย. 62 – 4 ก.พ. 63 410,000 

 
409,000 
 

1,000 
 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั (รอบหมู่บ้าน) บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 13) 6 พ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 63 60,000 60,000 0 
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาปิดคสล.พร้อมพ่อพักคสล.หมู่ท่ี 4 

บ้านธาตุจอมศรี 
11 ธ.ค.62 – 26 ก.พ.63 430,000 

 
428,000 
 

2,000 

16. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้วบ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 3  ก.ย. 63 – 3 พ.ย. 63 286,000 285,000 1,000 
17. โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์เรียนรู้เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ก่อสร้าง 
500,000 495,000 5,000 



 จ านวน  17  โครงการ  4,640,000 4,117,000 523,000 
 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)พ.ศ.2563 
   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านศรีเจริญ  หมู่ท่ี 11 (ซอยข้างวัดดูกอึ่ง 

ทางทิศตะวันตก) 
28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 403,600  

 
394,000 
 

9,600 

2. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักคสล.และระบบระบายน้ าไร้ท่อระบบปิด
(ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน)บ้านวารีเกษม หมู่ท่ี 2 

28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 404,600 
 

403,000 
 

1,600 

3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 7-10 บ้านหนองไศล-บ้านหนองแซง (ซอยข้างศพด.หนองไศล) 

28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 414,200 
 

413,000 
 

1,200 
 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสีสุก 5 28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 188,700 185,000 3,700 
5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น   รอ.ถ87-004 สายทาง

บ้านหนองหนองแห้ว-บ้านหนองบัวทอง หมู่ท่ี 3-13 (ช่วงบ้านหนองบัวทอง) 
28 ก.พ. 63 – 28 พ.ค.63 457,400 

 
455,000 
 

2,400 
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านวารีเกษม  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 6 425,700 424,000 1,700 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร ถนนเลียบล าน้ าเสียว บ้านธาตุพัฒนา –  

บ้านสีสุก หมู่ท่ี 15,5  
28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

226,000 
 

225,000 1,000 
 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวแดง-บ้านหนองไศล หมู่ท่ี 6-7 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

48,000 47,000 1,000 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลงกูรัง เพื่อการเกษตร(ทุ่งเกษตรหนองบูม) บ้านดูกอึ่ง หมู่ท่ี 1  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

30,000 30,000 0 

10. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงัเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ท่ี 15 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

113,400 112,000 1,400 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงัเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7,10 (ทุ่งเกษตรหนองลาด)  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

193,000 192,000 1,000 

12. โครงการซ่อมแซมลงลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

169,000 168,000 1,000 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรงั เพื่อการเกษตรสายทางบ้านวารีเกษม-สถานีสูบน้ า 
บ้านสีสุก หมูท่ี 2 

28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 
63 

117,900 116,000 1,900 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันทางดินพร้อมลงลูกรังผิวทางถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร  28 ก.พ. 63 – 28 เม.ย. 88,700 87,000 700 



บ้านราษฏร์รังษี หมู่ท่ี 12  63    
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ี 12 บ้านราษฎร์รังษี  14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 236,000 221,000 15,000 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 8 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 445,000 419,000 26,000 
17. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์รังษี หมู่ท่ี 12 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 394,000 369,000 25,000 
18. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสะอาด 14 ก.ย. 63  - 13 พ.ย.63 456,000 427,000 29,000 

 จ านวน  18  โครงการ  4,811,200 4,260,000 551,200 
 

โครงการงบซ่อมแซม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ภายในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง 11 ก.ย. 63 – 172,000 172,000 0 
2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.87-

001 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี 
14 ก.ย. 63 – 499,000 490,000 9,000 

 จ านวน  2  โครงการ  671,000 662,000 9,000 
 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 
   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

 โครงการศูนย์  3  วัยใส่ใจคนต าบลดูกอึ่ง  100,000 - 100,000 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 9  กันยายน  2563   20,000 20,000 0 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนต าบลดูกอึ่ง 22  กรกฎาคม  2563   20,000 20,000 0 

3. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนต าบลดูกอึ่ง 17 – 18   ธันวาคม  2563 200,000 193,760 6,240 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข) 2 – 3  กุมภาพันธ์  2563 300,000 299,700 300 
5. โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

13 เมษายน – 30 มิถุนายน  
2563 

70,000 
 

59,160 
 

10,840 
 

6. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง มิถุนายน  -  กันยายน  25  
63 

5,000 5,000 0 

7. โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดคนคนปลอดโรคคน กุมภาพันธ์  2563 10,000 5,886 4,114 



ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
8. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ดูกอึ่ง  20,000 - 20,000 
 จ านวน  8  โครงการ  745,000 609,746 135,254 

 
 
 
 
 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 

   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการส่งเสริมการเล้ียงโค                                                      

(โอนลด - 17,673) 
29  มิถุนายน  2563 50,000 30,327 2,000 

2. โครงการคลองสวยน้ าใสภายในต าบลดูกอึ่ง   25  มิถุนายน  2563 10,000 10,000 0 

3. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว   2  กรกฎาคม   2563 10,000 10,000 0 
4. โครงการให้บริการประชาชนช าระภาษีนอกสถานท่ี 15 – 22   กรกฎาคม   2563 30,000 25,580 4,420 
5. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการคัดแยกขยะเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 1 – 2    กันยายน  2563 10,000 10,000 0 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี

ต าบลดูกอึ่ง 
 85,000 - 85,000 

7. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านแผนท่ีภาษี                                 
(โอนลด - 30,000) 

 30,000 - 0 

8. โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  20,000 - 20,000 
 จ านวน  8  โครงการ  245,000 85,907 111,420 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการในข้อบัญญัติปีงบประมาณ  2563 

   

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง  
อบต.ดูกอึ่ง 

27  กุมภาพันธ์  2563 10,000 
 

10,000 
 

0 

2. โครงการ การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  18 มีนาคม 2563     10,000 10,000 0 

3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานโปร่งใสป้องกันการทุจริต  
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานและประชาชน  

- 10,000 10,000 0 

4. โครงการฝึกอบรม จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                (โอนลด – 23,575) 13 – 17 มกราคม  
2563 

200,000 176,425 0 

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 11 – 13 กุมภาพันธ์   
2563 

136,200 136,200 0 

6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องอถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 ธ.ค. 2562 – 6 
ม.ค. 2563 

30,000 8,800 21,200 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว) 

สิงหาคม  2563 30,000 30,000 0 



8. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  สิงหาคม  2563 150,000 29,000 121,000 
9. โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  สิงหาคม  2563 187,375 140,400 46,975 
10. โครงการจัดงานเนื่องในวนัอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  10,000 - 10,000 
11. โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีต าบลดูกอึ่ง  10,000 - 10,000 
12. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (โอนลด – 300,000)  300,000 - 0 
13. โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ เยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  ต าบลดูกอึ่ง ธันวาคม  2563 100,000 100,000 0 
14. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มกราคม  2563 50,000 50,000 0 
15. โครงการฮีตสิบสอง  ครองสิบส่ี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีต าบลดูกอึ่ง พ.ย.  2562, ก.ย.2563 150,000 150,000 0 
16. โครงการสงฆ์น้ าพระธาตุ บ้านหนองแซงและบ้านโนนสะอาด (โอนลด – 50,000) 50,000 - 0 
17. โครงการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  10,000 - 10,000 
18. โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (โอนลด – 500,000) 500,000 - 0 
19. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานรัฐพิธีของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  20,000 - 20,000 

 จ านวน  19  โครงการ  1,963,575 850,825 239,175 
 
 
 

สรุปโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  2563 

   

ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว  170,000 170,000 0 
2. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุก   170,000 170,000 0 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองไศล 
 30,500 30,500 0 

4.   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแห้ว 

 30,500 30,500 0  

 จ านวน   4    โครงการ  401,000 401,000 0 
 


