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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และข้อ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา        
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารทราบ 
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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    ส่วนที่ 1 
 

การ 

บทน า 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่
เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ         
และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง      

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ           
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย      
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

1 



 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิ เคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนั บสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผล
จะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่  ๑  แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2 ) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ      

การคัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

 

  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ข้อ 12    

  

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย       
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3    
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่  ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน   
การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู กิจ กรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน       
การบริหารจัดการขยะ การก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ         
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
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  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและราย   
หกเดือนได้ ดังนี้ 
    (๔) เครื่องมือ อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    ส่วนที่ ๒ 

 

การพฒันาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
 “ ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดอนยายหอมน่าอยู่ ควบคู่เทคโนโลยีทันสมัย ” 

พันธกิจ ( Mission )          
1.  สร้างเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง 
2. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. จัดสนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. จัดส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ-นอกระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค 
8. จัดให้มีการคุ้มครองดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. การจัดการทางด้านมลพิษต่างๆ เช่น ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
10. สนับสนุนส่งเสริมทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
  2. ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
  5. มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
  6. มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
  7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
  8. เป็นผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
  1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. การพัฒนาด้านสังคม 
  4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
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    ส่วนที่ 3 

 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม          
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีต าบลดอนยายหอม ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอนยายหอม ที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2561  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) นายไตรรัตน์ หอมประเสริฐสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอม       กรรมการ 
(2) นายอะดุล  มีก่ า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอม       กรรมการ 
(3) นายไชยงฆ์  พูลบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอม       กรรมการ 
(4) นายอนุรักษ์  วิวัฒน์กาญจนา ผู้แทนประชาคมชุมชนคลองน้ าใส        กรรมการ 
(5) นายเดือน  นาคสงค์  ผู้แทนประชาคมชุมชนโคกทรัพย์เจริญ       กรรมการ 
(6) นายสุชาภรณ์  สืบเสาะ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 
ครูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
ผู้แทนหน่วยงานโรงเรียนวัดดอนยายหอม  (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
(7) นายปัณณวัฒน์  ภัยพิทักษ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ผู้แทนหน่วยงานโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
(8) นายมาโนช  ไวว่อง  ปลัดเทศบาลต าบลดอนยายหอม        กรรมการ 
(๙) นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนยายหอม    กรรมการ 
(10) นายวิเชียร  มีก่ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
(11) นายวีระพล  ศรีสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 

เนื่องจากกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม ในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ผู้บริหารคัดเลือก ได้ถึงแก่กรรม จ านวน 1 ราย คือ นายวิเชียร มีก่ า ท าให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนเทศบาลต าบลดอนยายหอมว่างลง และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (5)      
จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอนยายหอม ที ่121/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดังนี้ 

1. นางมณี  ฐิตปัณโย  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 วรรคสอง และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนยายหอม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561          
ครั้งที่ 1/2561 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ดอนยายหอม ตามค าสั่งเทศบาลต าบลดอนยายหอม ที่ 130/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 

1.นายไชยงฆ์  พูลบัว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนยายหอม ประธานกรรมการ 
  2.นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนยายหอม   กรรมการและ 
                                                                                                                            เลขานุการ 
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 54.17% 45.83% - 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 52.50% 46.67% 0.83% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 58.33% 41.67% - 
4) มีการรายงานการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้
ประชาชนทราบ 

64.17% 35.00% 0.83% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63.33% 35.00% 1.67% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 65.00% 34.17% 0.83% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

65.83% 34.17% - 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 55.83% 42.50% 1.67% 
 

ภาพรวม 
 

57.85 
 

39.37 
 

0.72 
 

หมายเหตุ – ผลส ารวจจากการสอบถามประชาชนผู้รับบริการในพื้นท่ีจ านวน 120 คน 
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4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 9.01 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.96 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.93 
4) มีการรายงานการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้ประชาชนทราบ 8.78 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.79 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.98 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.94 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.03 

 
ภาพรวม 

 
8.93 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.71 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.73 
4) มีการรายงานการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะให้ประชาชนทราบ 8.73 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.63 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.31 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.70 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.76 

 
ภาพรวม 

 
8.78 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม         . 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.85 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.83 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.78 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.87 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.85 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.86 

 
ภาพรวม 

 
8.85 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว      . 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.79 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.78 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.76 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.75 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.81 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.82 

 
ภาพรวม 

 
8.77 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี       . 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.86 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.81 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.89 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.93 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 

 
ภาพรวม 

 
8.91 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ       . 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.03 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.92 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.91 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.83 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.98 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.96 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.03 

 
ภาพรวม 

 
8.95 
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2562 
ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 

โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 236 36,176,860 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 71 3,336,000 
3. การพัฒนาด้านสังคม 257 83,242,200 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 53 6,690,000 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 98 39,340,000 
6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 299 258,969,400 

รวม 1,014 427,754,460 
 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ย้อนหลัง 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564                   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

189 29,328,840 236 36,176,860 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 55 2,567,000 71 3,336,000 
3. การพัฒนาด้านสังคม 204 67,255,500 257 83,242,200 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

42 5,280,000 53 6,690,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 77 30,922,000 98 39,340,000 
6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 236 204,666,800 299 258,969,400 

รวม 803 340,020,140 1,014 427,754,460 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลต าบลดอนยายหอมจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่เทศบาลต าบลดอนยายหอมประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องท า  
ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562 นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  
เพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็น
รูปธรรม 
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ประกาศ เทศบาลต าบลดอนยายหอม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย            
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิด เผยภายใน สิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผล                                                                                         
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลดอนยายหอม  จึงขอประกาศผล                                                                       
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการเทศบาลต าบลดอนยายหอม ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม " ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดอนยายหอมน่าอยู่ " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

1. สร้างเส้นทางการคมนาคมและขนส่ง 
2. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. จัดสนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. จัดส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
6. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ - นอกระบบ และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค 
8. จัดให้มีการคุ้มครองดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. การจัดการทางด้านมลพิษต่างๆ เช่น ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
10. สนับสนุนส่งเสริมทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 



 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลดอนยายหอมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

    จ านวน    งบประมาณ     จ านวน     งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

47 11,518,020.00 46 10,638,000.00 46 10,638,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 449,000.00 6 449,000.00 6 449,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 43 18,688,000.00 42 16,188,000.00 42 16,188,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

14 90,360,000.00 12 89,810,000.00 12 89,810,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

22 6,982,400.00 22 6,832,400.00 22 6,832,400.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

58 57,142,500.00 52 53,488,500.00 52 53,488,500.00 

รวม 190 185,139,920.00 180 177,405,900.00 180 177,405,900.00 

   
 



 
 

 
 
  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  24 กันยายน 2561              
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 89 โครงการ งบประมาณ 31,696,770 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอนยายหอม มีดังนี้ 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลดอนยายหอม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จ านวนเงิน 24,775,435 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 23,397,430 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์         
ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

27 5,318,205.90 26 4,560,205.90 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 11,800,048.00 19 11,800,043.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

5 96,976.00 5 96,976.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

9 5,190,305.00 9 5,190,305.00 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34 7,260,570.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 50,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 28 15,286,800.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 7 410,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 13 5,886,400.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 5 2,803,000.00 

รวม 89 31,696,770.00 



 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

5 2,369,900.00 4 1,749,900.00 

รวม 65 24,775,434.90 63 23,397,429.90 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลดอนยายหอม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม       
ในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

1.โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 3,000.00 2,500.00 795/62 15/05/2562 5 

2. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

4.โครงการวัน
แม่ (ศพด.) 

 3,000.00 2,635.00 1233/62 27/08/2562 5 

3. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

5.โครงการกีฬา
สีสัมพันธ์ 

 5,000.00 4,335.00 450/62 01/02/2562 7 

4. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน

7.โครงการวัน
แห่งความ
ภาคภูมิใจ 

 15,000.00 14,975.00 689/62 19/04/2562 7 



 
 

การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

5. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

9.โครงการ
อาหารกลางวัน
ของโรงเรียนวัด
ดอนยายหอม
(หลวงพ่อเงิน
อุปถัมภ์) 

 2,200,000.00 2,117,300.00 1084/62 05/11/2561 365 

6. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

10.โครงการ
อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.) 

 490,000.00 250,800.00 9/2562 01/11/2561 210 

  196,080.00 137/2562 15/05/2562 180 

7. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

11.โครงการ
อาหารเสริม
(นม)ของ
โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม 

 1,053,950.00 441,715.40 25/2562 01/11/2561 150 

  402,103.80 212/2562 15/05/2562 180 

8. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

11.โครงการ
อาหารเสริม
(นม)ของ
โรงเรียนวดั
ดอนยายหอม 

 1,053,950.00 470,215.70 802/62  5 



 
 

และ
วัฒนธรรม 

9. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

12.โครงการ
อาหารเสริม
(นม)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 191,650.00 124,338.00 154/2562 14/03/2562 30 

10. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

13.โครงการ
อาหารเสริม 
(นม) บนรถราง
ตอนเช้า 

 100,000.00 14,850.00 201/62 29/11/2561 5 

  14,850.00 559/62 11/03/2562 5 

11. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

14.โครงการ
ส่งเสริมพื้นฐาน
การว่ายน้ าให้
ปลอดภัย 

 5,000.00 4,350.00 540/62 27/02/2562 7 

12. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

15.โครงการหนู
น้อยรักออม 
(ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

 5,000.00 3,200.00 478/62 13/02/2562 5 

13. 1.
ยุทธศาสตร์

16.โครงการ
ชวนลูกเล่า

 5,000.00 4,480.00 286/62 25/12/2561 3 



 
 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

นิทาน สานฝัน
รักการอ่าน 

14. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

19.โครงการ
ทัศนศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู ้

 30,000.00 8,600.00 419/62 01/02/2562 5 

15. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

20.โครงการจัด
กิจกรรม
ประชุมเผยแพร่
ให้ความรู้
ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ 

 4,000.00 3,810.00 978/62 03/07/2562 7 

16. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

1.โครงการวัน
เทศบาล 

 40,000.00 16,230.00 793/62 14/05/2562 7 

17. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

2.โครงการสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ และ
วันผู้สูงอาย ุ

 300,000.00 224,471.00 780/62 10/05/2562 7 



 
 

และ
วัฒนธรรม 

18. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

5.โครงการจดั
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 100,000.00 37,269.00 387/62 24/01/2562 7 

19. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

6.โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การ
บรรยายธรรม 

 5,000.00 650.00 673/62 10/04/2562 5 

20. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

7.โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
(การจักสาน) 

 5,000.00 390.00 420/62 01/02/2562 5 

21. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

1.โครงการ
ฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกลุม่
อาชีพให้แก่
ประชาชนและ
กลุ่มสตรีใน
ต าบลดอนยาย
หอม 

 50,000.00 4,800.00 571/62 11/03/2562 5 

22. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการ
ก่อสร้างรั้ว 
คสล. พร้อม

 819,000.00 758,000.00 E5/2562 16/08/2562 180 



 
 

ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

ประตู เปดิ - 
ปิด และป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลดอนยาย
หอม และ
ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

23. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 20,000.00 5,125.00 1273/62 04/09/2562 5 

24. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการเพื่อ
พัฒนาการการ
จัดท าหลักสูตร
ระดับปฐมวัย
และการจัดท า
แผนการเรียน
การสอน 

 5,000.00 4,200.00 771/62 08/05/2562 7 

25. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
วัฒนธรรมรัก
การอ่านและ
ส่งเสริมแหล่ง
การเรยีนรู้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

 30,000.00 29,586.00 542/62 27/02/2562 7 

26. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

 170,000.00 143,897.00 685/62 19/04/2562 7 



 
 

การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

สถานศึกษา ค่า
จัดการเรียน
การสอนของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(รายหัว) 

27. 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

โครงการ
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

 40,000.00 12,450.00 1127/62 31/07/2562 5 

28. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

2.โครงการ
ตรวจคัดกรอง
ต้อกระจกใน
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และผูสู้งอาย ุ

 50,000.00 5,290.00 598/62 21/03/2562 5 

29. 3
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

3.โครงการดูแล
ผู้ป่วยท่ีบ้าน 

 15,000.00 8,400.00 360/62 07/01/2562 5 

30. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

5.โครงการ
ส่งเสริมทันต
สุขภาพ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

 5,000.00 4,800.00 1150/62 07/08/2562 7 

31. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

6.โครงการ
ส่งเสริมทันต
สุขภาพ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 

 5,000.00 4,050.00 1144/62 06/08/2562 7 

32. 3.
ยุทธศาสตร์

7.โครงการผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก 

 5,000.00 5,000.00 1147/62 06/08/2562 5 



 
 

การพัฒนา
ด้านสังคม 

33. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

11.โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาล
และการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐานส าหรับ
ประชาชนท่ัวไป 

 30,000.00 24,910.00 538/62 27/02/2562 7 

34. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

12.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายแกน
น าสุขภาพ 
เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม 

 80,000.00 54,387.00 888/62 07/06/2562 7 

35. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

13.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ชุมชน เทศบาล
ต าบลดอนยาย
หอม คลินิก
อบอุ่นใกล้บ้าน
ใกล้ใจ 

 20,000.00 10,800.00 903/62 12/06/2562 7 

36. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

16.โครงการ
บ้านเรือน
ปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

 100,000.00 74,200.00 849/62 28/05/2562 7 

37. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

1.โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 20,000.00 17,250.00 1193/62 20/08/2562 5 

38. 3.
ยุทธศาสตร์

1.โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้แก่

 11,209,200.00 11,136,900.00 1320/2562  5 



 
 

การพัฒนา
ด้านสังคม 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

39. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

2.โครงการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส ์

 60,000.00 48,000.00 1321/2562  5 

40. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

7.โครงการ
สนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ สปสช. 

 160,000.00 160,000.00 2562 01/10/2561 365 

41. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

4.โครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

 30,000.00 25,170.00 807/62 22/05/2562 7 

42. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

3.โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
ชุมชน,
คณะกรรมการ
สนับสนุนแผน, 
คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ
, คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลฯ 

 220,000.00 45,125.00 1264/62 04/09/2562 5 

43. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

1.โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาสีชุมชน
ต่อต้านยาเสพ
ติด สร้างความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

 150,000.00 125,098.00 1058/62 10/07/2562 5 



 
 

44. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

2.โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

 30,000.00 17,560.00 988/62 03/07/2562 7 

45. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

กิจกรรมขับ    
เคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยั
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
พระราช
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

 33,000.00 29,904.00 805/62 16/05/2562 5 

46. 3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

กิจกรรมส ารวจ
ข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
พระราช
ปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี
 

 6,600.00 3,204.00 1009/62 10/07/2562 7 

47. 4.
ยุทธศาสตร์

1.โครงการบิ๊ก
คลีน ชุมชน 

 20,000.00 6,000.00 890/62 12/06/2562 7 



 
 

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

48. 4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

1.โครงการ
นวัตกรรม
เส้นทางเดิน
ขยะครบวงจร 

 100,000.00 63,336.00 503/62 21/02/2562 7 

49. 4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรักษ์
โลก รัก
สิ่งแวดล้อม 

 10,000.00 9,890.00 889/62 12/06/2562 5 

50. 4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอบรม
เพื่อสร้าง
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 30,000.00 10,560.00 993/62 04/07/2562 7 

51. 4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ "ท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์
น้ า" 

 20,000.00 7,190.00 1128/62 01/08/2562 7 

52. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

2.โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

 30,000.00 11,250.00 906/62 12/06/2562 5 



 
 

บริหาร
จัดการที่ด ี
 

53. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

2.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าแผน
ชุมชน 

 20,000.00 6,065.00 306/62 21/12/2561 5 

54. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

6.โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้และ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น 

 20,000.00 7,800.00 1123/62 24/07/2562 5 

55. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

2.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

 50,000.00 29,690.00 1132/62 25/07/2562 5 

56. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

3.โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีงานตัด
หญ้า ตัดแต่งกิ่ง
ไม้ วัชพืช เก็บ
กวาดเศษก่ิงไม้ 
และบ ารุงรักษา
เกาะกลาง 

 2,100,000.00 1,980,996.00 E1/2562 31/10/2561 365 

57. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

4.โครงการจ้าง
เหมาบริการท า
ความสะอาด
อาคาร
ส านักงาน 
อาคารศูนย์

 556,400.00 551,928.00 E1/2562 01/10/2561 365 



 
 

พัฒนาเด็กเล็ก 
อาคารห้องเก็บ
ของ ห้อง
ประชุมใหญ่ 
และ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
 

58. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

1.โครงการจัด
ฝึกอบรม
เกี่ยวกับกิจการ
ท้องถิ่น 

 20,000.00 2,800.00 1251/62  5 

59. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
งานบ าบัดน้ าเสีย 
คูคลอง และ
ก าจัดวัชพืช 

 450,000.00 447,624.00 E1/2562 01/10/2561 365 

60. 5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
งานก าจัดขยะ
มูลและสิ่งปฏิกูล 
รักษาความ
สะอาดของถนน 
หรือทางเดินใน
ชุมชน 

 2,400,000.00 2,152,152.00 E1/2562 01/10/2561 365 

61. 6.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

1.โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าในเขต
เทศบาล 

 400,000.00 395,900.00 29/2562 03/12/2561 30 

62. 6.
ยุทธศาสตร์

โครงการ
ปรับปรุงขยาย

 181,000.00 181,000.00 87/2562 28/02/2562 30 



 
 

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

ผิวจราจร คสล. 
พร้อมซ่อมแซม
ถนน คสล. ท่ี
ช ารุด บริเวณ
ศาลา SML หมู่ท่ี 
2 ถึงหน้าบ้าน
นางลั้ง ศรีบัว 
(ชุมชนพอเงิน
พัฒนา) หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 
 

63. 6.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร แอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีต ซ่อมแซม
ถนน คสล. ท่ี
ช ารุด งานเสริม
ปากบ่อพัก 
และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
บริเวณสามแยก
บ้าน ดร.สนั่น 
อินทรประเสริฐ 
ถึงบริเวณสวน
มะม่วงของ
นางสาวจุทา
มาศ บุญจอง 
(ชุมชนคลองน้ า
ใส) หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอ
เมืองนครปฐม 
จังหวัด
นครปฐม 

 1,200,000.00 950,000.00 E4/2562 25/03/2562 90 



 
 

 

64. 6.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
และซ่อมแซม
ถนน คสล. ท่ี
ช ารุด พร้อมงาน
เสริมปากบ่อพัก 
บริเวณสามแยก
บ้านนางส าลี เฮง
ฐิตินันท์ ถึงสุด
เขตเทศบาล
ต าบลดอนยาย
หอม (ชุมชนชาย
คลองพัฒนา) 
หมู่ท่ี 3 ต าบล
ดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง
นครปฐม  

 798,000.00 620,000.00 E6/2562 20/09/2562 60 

65. 6.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
บริเวณข้างบ้าน
นายปัทวี คณะ
เวทย์ ถึงข้าง
บ้านนาย
ประสิทธ์ิ ตุม้ฉิม 
(ชุมชนโคก
ทรัพย์เจรญิ) 
หมู่ที่ 1 ต าบล
ดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง
นครปฐม 
จังหวัด
นครปฐม 

 224,000.00 223,000.00 194/2562 09/07/2562 30 

 
 
 



 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.0 11.52 34.0 7.26 27.0 5.32 26.0 4.56 26.0 4.56 

2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6.0 0.45 2.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 43.0 18.69 28.0 15.29 19.0 11.80 19.0 11.80 18.0 11.75 

4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 14.0 90.36 7.0 0.41 5.0 0.10 5.0 0.10 5.0 0.10 

5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 22.0 6.98 13.0 5.89 9.0 5.19 9.0 5.19 9.0 5.19 

6.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 58.0 57.14 5.0 2.80 5.0 2.37 4.0 1.75 4.0 1.75 

 

ช. ผลการด าเนินงาน เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ           
ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภู มิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  ผลการส ารวจ               
ความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 
1. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                                      

                                      
    



 
 

2. โครงการวันแม่ (ศพด.) 

                                 

                                 
    
3. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 

         
  
4. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 

                               

                               
 



 
 

5. โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 

                        
 
6. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.) 

                                    

                                    
 
7. โครงการอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดดอนยายหอม 

                                   
8. โครงการอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนวัดดอนยายหอม 

                                                
   



 
 

9. โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

                       
    
10. โครงการอาหารเสริม (นม) บนรถรางตอนเช้า 

                 
           
11. โครงการส่งเสริมพ้ืนฐานการว่ายน้ าให้ปลอดภัย 

                          

                         
    
12. โครงการหนูน้อยรักออม (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) 

                        
 



 
 

13. โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการอ่าน 

                          

                          
   
14. โครงการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

                        

                       
 
15. โครงการจัดกิจกรรมประชุมเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

             
   
 
 



 
 

16. โครงการวันเทศบาล 

                             

                             
 
17. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ 

                             

                             
     
18. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

                            

                            
   
 
 
 



 
 

19. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบรรยายธรรม 

                              
 

                              
                 
20. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การจักสาน) 

                                 
 

                             
    
21. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในต าบลดอนยายหอม 

                              
 

                              



 
 

 
22. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

                                    

                                 
  
23. โครงการเพื่อพัฒนาการการจัดท าหลักสูตรระดับปฐมวัยและการจัดท าแผนการเรียนการสอน 

                               

                               
    
24. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมรักการอ่านและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

                                

                                 
  



 
 

25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ (รายหัว) 
 

                      
     
26. โครงการกิจกรรมทางศาสนา 

                             
 

                             
 
27. โครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ 

                             
 

                             
    



 
 

28. โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

                                   

                             
    
 
29. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

                            

                            
    
30. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

                                

                              
 



 
 

31. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก 

                               

                               
 
   
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนทั่วไป 

                                 
 

                                 
 
33. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน าสุขภาพ เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

                            
                 

                             
 
 



 
 

34. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลต าบลดอนยายหอม คลินิกอบอุ่น      
ใกล้บ้านใกล้ใจ 

                  
    
35. โครงการบ้านเรือนปลอดลูกน้ ายุงลาย 

                         

                         
 
36. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                         

                         
   
37. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

                  
    



 
 

38. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

                        
     
39. โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช. 

                                    

                                    
   
40. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

                                

                                
   
41. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนต่อต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 

                              



 
 

                              
 
42. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

                             
 

                             
 
43. กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

                             

                             
    
 
 
 
 
 
 



 
 

44. กิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

             
     
45. โครงการบิ๊กคลีน ชุมชน 

                             
 

                             
     
46. โครงการนวัตกรรมเส้นทางเดินขยะครบวงจร 

                              

                              
     



 
 

47. โครงการรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม 

                              

                             
     
48. โครงการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

                             

                             
   
49. โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า" 

                         

                         
 
 
 
 



 
 

50. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

                   
 

                          

 
51. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

                         

                         
    
52. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

                         

                         
    



 
 

53. โครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

         
   
54. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่งานตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช เก็บกวาด         
เศษกิ่งไม้ และบ ารุงรักษาเกาะกลาง 
 

           
     
55. โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องเก็บของ 
ห้องประชุมใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

                                  

                                  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

56. โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 

                            
 

                            
 
57. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่งานบ าบัดน้ าเสีย คูคลอง และก าจัดวัชพืช 

                      
 
58. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่งานก าจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล รักษาความสะอาด
ของถนน หรือทางเดินในชุมชน 

                                 
 

                                 
 
    



 
 

59. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าในเขตเทศบาล 

              
   
60. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. ที่ช ารุด บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 2          
ถึงหน้าบ้านนางลั้ง ศรีบัว (ชุมชนพอเงินพัฒนา)  หมู่ที่  2 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม           
จังหวัดนครปฐม 

                         

                         
 
     
61. โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่อมแซมถนน คสล. ที่ช ารุด งานเสริมปากบ่อพัก และ
วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณสามแยกบ้าน ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ ถึงบริเวณสวนมะม่วงของ
นางสาวจุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ าใส) หมู่ที่  2 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม               
จังหวัดนครปฐม 

                

                
 
  
 






