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ส่วนที่ 1   
บทน า 

************************** 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น           
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบ และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนทีแ่วดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนต าบลดอนแร่ 
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

บทสรุปของความส าคัญกคคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด 
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร หรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปูาหมาย ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป

แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลา และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหร ับเร ่งร ัด ปร ับปรุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแร่ 

5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนใ น
ต าบลดอนแร่ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ดอนแร่ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3.2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ดอนแร่  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ดังนี้ 

 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์  และหรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 7. การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

3.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มี

อ านาจหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เพ่ือให้ผู้บริหารฯเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
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4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 

tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้ เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนามด าเนินการ
ส ารวจ และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

1.1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแร่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก

ครั้ง 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

หรือผลผลิต ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แร ่

1.3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม และ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มาปฏิบัติงาน 

1.4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

1.5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่     
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 1.6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 2.1)  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม  และ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
(2) เครื่องมือ 
 (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
2.2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

 (2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

(3) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดอนแร่ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ และ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง การ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

 3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ ใช้การสังเกต เพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี
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ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แร ่
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพ และสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไป และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

************************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ต าบล และแผนชุมชน 

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1  การประสาน และพัฒนาปรับปรุง โครงสร้ าง พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรอินทรีย์ 
พันธกิจที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู         

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนให้ยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
 พันธกิจที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
พันธกิจที่ 6  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
จดุมุ่งหมายที่ 1 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง มีความสะดวก

ได้รับการปรับปรุง พัฒนาไปสู่มาตรฐาน 
จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน และลด

ค่าใช้จ่าย 
จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการด ารง ชีวิต และ

ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้พ่ึงตนเอง 
จุดมุ่งหมายที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ                                     

มีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

สมดุลอย่างยั่งยืน 
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 จุดมุ่งหมายที่ 6 การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4) แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และรางระบายน้ า 
 1.2 การพัฒนาระบบจราจร 
1.3 ขยายเขตไฟฟูา 
 1.4 พัฒนาระบบประปา 
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบการกระจายข่าว 
1.6 ก่อสร้างศาลาประชาคม/อาคารเอนกประสงค์ 
2. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
2.3 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
 2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.5 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
3.1 การส่งเสริมการสาธารณสุข 
3.2 การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 ส่งเสริมการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน 
3.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
3.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
3.7 ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเป็นของตนเอง 
3.8 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน 
4. การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
4.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

องค์กร 
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 การสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมข้ึน 
5.2 การเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4 การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
5.5 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะ 
 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต. 
6.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
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 6.4 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 6.5 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5) วิสัยทัศน์  
“ ต าบลน่าอยู่ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม น าสู่เกษตรปลอดภัย” 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 16 33,210,000 8 2,219,800 

2. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ 

6 1,694,000 1 627,000 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 28 13,681,100 11 10,586,846.88 

4. การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชน
และองค์กร 

10 3,068,396 3 108,005.89 

5. การพัฒนาด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 3,100,000 - - 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 19 1,638,300 3 567,400 

รวม 85 56,391,796 26 14,109,052.77 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 11 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไดด้ าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

เคหะและชุมชน 1. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ท่า
ปูุปูอ หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงพื้นที่ขนาดกว้าง 2.90 เมตร 
ยาว 6.40 เมตร รวมพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 18.56 ตารางเมตร 

185,000 
 

ประชาชนเดินทางอย่าง
ปลอดภัยและลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน/
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางไปมาเพิ่มขึ้น 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 
เช่ือมต่อซอย 4 หมู่ที่ 2  

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90-1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาด 0.40x1.00 เมตร จ านวน 20 
ฝา และฝาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
ขนาด 0.40x0.50 เมตร จ านวน 116 
ฝา บ่อพักขนาด 1.50x1.50 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ บอพักขนาด 2.00x2.00 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

301,000 ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี รางระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 78 เมตร 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางพิง หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 3 ม. ยาว 220 เมตร หนา 0.15 
ม.รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 
ตารางเมตร 

479,000 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนนคอนกรีตได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 สาย ระยะทาง 
220 เมตร ประชาชนมี
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

4. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 6 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน  
81 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00 
เมตร จ านวน 9 ลูก รวมระยะ 90 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนแร่ 
ก าหนด) 

305,000  
 

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ท่อระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน 
1 ซอย ยาว 90 เมตร 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

เคหะและชุมชน 5. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงบ้านนายโสภา-บ้านนาย
สมพงษ์ หมู่ที่ 8 

วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร จ านวน 60 
ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 7 ลูก พร้อมถมดินลูกรัง กว้าง 
2.80 เมตร ยาว 67 เมตร สูง 1.00 เมตร 
รวมปริมาตรลูกรัง จ านวน 103 ลบ.ม. 

251,000 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี ท่อระบายน้ าได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 ซอย ยาว 67 
เมตร และประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 

6. เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 เจาะบ่อบาดาล (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
43-100 เมตร) พร้อมท่อ PVC Ø 6 นิ้ว 
ช้ัน 13.5 (มอก.17-2532) จ านวน 
15 ท่อน 

245,000  
 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค -บริโภค เพียงพอ 

บ่อบาดาลเพ่ิมขึ้น 1 บ่อ                  
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

7. ปรับปรุงรางระบายน้ า บ้าน
ดอนแร่บน หมู่ที่ 1 

เสริมปากรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 35 เมตร สูง 0.15 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.40x0.50 เมตร หนา 
0.08 เมตร จ านวน 70 ฝาพร้อมลอก
รางระบายน้ า ยาว 18 เมตร 

81,000 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี รางระบายน้ าใช้การได้ 
เพิ่มขึ้น 1 ซอย ระยะทาง 
35 เมตร ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่บุบผา 
แก้วค า หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.40x1.00 เมตร จ านวน 
80 ฝา 

372,800 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นท่ี รางระบายน้ าเพ่ิมขึ้น 1 
ซอย ระยะทาง 80 เมตร 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 9. ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองส่งน้ า(คลองดอนซาด) 
หมู่ที่ 4 

ดาดคอนกรีตขนาดกว้างบน 2.50 เมตร 
กว้างล่าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร หนา 0.07 เมตร ยาว 347 เมตร 
รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,318.6 ตารางเมตร 
 

627,000 
 

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

คลองส่งน้ าได้มาตรฐาน 1 
สาย ระยะ 347 เมตร 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
ให้เข้มแข็ง 

งบกลาง 10. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์คนชรา
ในเขต อบต.ดอนแร่ 

7,434,800 ประชาชนผู้สูงอายุท่ีด้อย
โอกาสทางสังคมได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับสวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

11. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ให้กับคนพิการในเขตต าบลดอนแร่ 

1,918,200 ผู้พิการในต าบลดอนแร่ได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นและ
ท าให้คุณภาพชีวิตของผู้
พิการมีชีวิตท่ีดีขึ้น 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับสวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

12. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ให้กับผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตต าบล  ดอนแร่ 
 
 

30,000 
 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในต าบลดอน
แร่ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นและท าให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการมีชีวิตท่ีดีขึ้น 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับสวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13. กิจกรรม วันที่ 12  สิงหาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา12  
สิงหามหาราชินี ในรัชการท่ี 9 และวันแม่
แห่งชาติ 

10,000 
 

เฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี ประชาชนมีความ
สามัคคีต่อกัน 

จ านวนประชาชนมีความ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 

14. ปกปูองและเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพระราช
พิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวัน
ส าคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวน หรืออ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธี 

8,900 ประชาชนมีความสามัคคี
สมานฉันท์และร่วมมือ
ปกปูองสถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

จ านวนประชาชนท่ีมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันของ
ชาติ ศาสนา และพระมหา 
กษัตริย์เพิ่มขึ้น 

15. เฉลิมพระชนพรรษา 28 
กรกฎาคม 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกูร 
 
 
 
 

25,309.38  ประชาชนมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันและความสามัคคี
ต่อกัน 

จ านวนประชาชนท่ีมีความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และ
จ านวนประชาชนมีความ
สามัคคีเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
ให้เข้มแข็ง 

การศึกษา 16. ส่งเสริม สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดอนแร่จ านวน 1 ศูนย์  

207,740 เด็กเล็กได้รับอาหารท่ีมี
คุณค่าและเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายมี
ร่างกายท่ีแข็งแรงและ
เจริญเติบโตสมวัย 
 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

17. อาหารเสริม (นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ 
จ านวน 1 ศูนย์ และส าหรับเด็กอนุบาลถึง
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จ านวน 2 
โรงเรียน 
 

365,369.50 เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้
ประโยชน์จากการได้รับ

อาหารเสริม(นม)ท าให้มีราง
กายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

ร้อยละของเด็กนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

18. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัด
ทุ่งหญ้าคมบาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สพฐ. ส าหรับเด็กช้ันอนุบาล ถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 98 คน 

314,868 เด็กนักเรียน ในต าบลดอน
แร่ได้ประโยชน์จากการ
ได้รับสารอาหาร ตามหลัก
โภชนาการ เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ที่สมวัย 
 

ร้อยละของเด็กนักเรียน
ได้รับส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

19. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัด
นาหนอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สพฐ. ส าหรับเด็กช้ันอนุบาล ถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 55 คน 
 

260,000 เด็กนักเรียน ในต าบลดอน
แร่ได้ประโยชน์จากการ
ได้รับสารอาหาร ตามหลัก
โภชนาการ เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ที่สมวัย 

ร้อยละของเด็กนักเรียน
ได้รับส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
ให้เข้มแข็ง 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

20. อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีโดยสนับสนุนการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 
 
 

11,660 สามารถอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ให้คงอยู่ต่อไปจนถึงลูกหลาน 
 

จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
ดีงามเพ่ิมขึ้น 

4. การพัฒนาด้านการสร้าง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 

งบกลาง 21. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติและสาธารณภัย 

ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย และจัด
ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย 
 
 

105,235.88 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อเกิด
สาธารณภัย ประชาชน
สามารถช่วยเหลือตนเองใน
เบื้องต้น 

จ านวนประชาชนได้รับ
ความรู้งานปูองกันฯเพ่ิมขึ้น 

การรักษาความสงบภายใน 22. รณรงค์สร้างจิตรส านึกขับขี่
ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสริมความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจร แก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

2,030.43 ท าให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมีความรู้
ในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้เม่ือเกิด
อุบัติเหตุและเหตุจ าเป็น 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ลดอัตราการ
บาดเจ็บท่ีรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุ 
 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมี
ระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎ
จราจรและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การพัฒนาด้านการสร้าง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 

การรักษาความสงบภายใน 23. รณรงค์สร้างจิตส านึกผู้ขับขี่
ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการขับขี่ ส่งเสริมความปลอดภัย และ
สร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนต าบลดอน
แร ่รณรงค์สร้างจิตส านึกขับขี่ปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

739.58 ท าให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมีความรู้
ในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้เม่ือเกิด
อุบัติเหตุและเหตุจ าเป็น 
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ลดอัตราการ
บาดเจ็บท่ีรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมี
ระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎ
จราจรและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

6. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 24. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่
กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

อุดหนุนเทศบาลต าบลหลักเมืองในการ
ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 
 
 
 
 

18,000 ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการมีศูนย์กลาง
ช่วยเหลือประชาชนประจ า
อ าเภอเมืองราชบุรี 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการเพิ่มขึ้น 
และอปท.ในเขตอ าเภอ
เมืองราชบุรีมีศูนย์กลางใน
การช่วยเหลือประชาชน
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 25. ปรับปรุงอาคารกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปรบัปรุงอาคารขนาดพืน้ทีก่ว้าง 7.00 
เมตร ยาว 7.00 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ดอนแร่ ก าหนด) 

465,000 
 

ประชาชนได้รบัประโยชน์
จากการปฏบิตัิงานมคีวาม
คล่องตัวมปีระสิทธภิาพ
ของหน่วยงานราชการมาก
ขึ้น 

อาคารใช้การได้ 49 
ตารางเมตร 

26. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง
ส านักงานกองช่าง 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  จ านวน 
2 เครื่อง (คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ) 

84,400 
 

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานราชการมากขึ้น 

เครื่องปรับอากาศ ติดต้ัง
ส านักงานกองช่าง จ านวน 
2 เครื่อง 

รวม 14,109,052.77   
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1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได ้ด าเนินการจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 1 596,000 ไม่มผีู้รับจา้งเสนอราคา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 2 135,000 สถานการณ์ โรคติดเชื้อร้ายแรงไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
12 691,000 งบประมาณไม่เพียงพอสถานการณ์ โรคติดเชื้อรา้ยแรงไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
5 1,065,650 ไม่มผีู้รับจา้งเสนอราคา สถานการณ์ โรคติดเชื้อรา้ยแรงไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 6 289,900 สถานการณ์ โรคติดเชื้อร้ายแรงไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  

รวม 26 2,777,550  
 

1.3.3) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

ปีงบประมาณ การด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 

2564 

โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการ 1 2 12 5 0 6 26 
งบประมาณ 596,000 135,000 691,000 1,065,650 0.00 289,900 2,777,550 

โครงการที่ได้
ด าเนินการ 

โครงการ 8 1 11 3 0 3 26 
งบประมาณ 2,219,800 627,000 10,586,846.88 108,005.89 0.00 567,400 14,109,053 
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1.3.4  การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564     

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

เคหะและชุมชน 8 2,219,800 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ าและท่อระบายน้ า 5 สาย 
เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 1 627,000 ก่อสร้าง/ปรับปรุง คลองส่งน้ า 1 สาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

การศึกษา 4 1,147,977.5 สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ และ
โรงเรียนในพื้นที่ 2 โรงเรียน 1 ปีการศึกษา 
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ และ
โรงเรียนในพื้นที่ 2 โรงเรียน 1 ปีการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

งบกลาง 3 9,383,000 ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 1 ปีงบประมาณ 
ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้พิการ 1 ปีงบประมาณ 
ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้ปุวยเอดส์ 1 ปีงบประมาณ 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 44,209.38 กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 3 ครั้ง 
 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 11,660 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง 1 ครั้ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความ
ปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

การรักษาความสงบภายใน 3 108,005.89 ตั้งจุดบริการประชาชน 2 ครั้ง 
ภัยพิบัติ 1 ปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป 3 306,704.79 อุดหนุน อปท. ในเขตอ าเภอเมือง 1 ครั้ง 
ปรับปรุงอาคารที่ท าการกองช่าง 1 ครั้ง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง 1 ครั้ง 

รวม 26 14,109,052.77  
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1.3.5 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง เป้าหมาย 

ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ จ านวน
(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

เคหะและชุมชน 8 2,219,800 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงรางระบายน้ าและท่อระบายน้ า 5 
สาย 
เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง 
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง 

1.ประชาชนเดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก ปลอดภัย 
2.ประชาชนปลอดภัยจากปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่ 
3.ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน 
4. ประชาชนมีสถานที่ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
สร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 1 627,000 ก่อสร้าง/ปรับปรุง คลองส่งน้ า 1 สาย 
 

1.ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการกเกษตรได้สะดวกและ
เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง 

การศึกษา 4 1,147,977.5 สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
1 ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่ 2 โรงเรียน 1 ปี
การศึกษา 
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
1 ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่ 2 โรงเรียน 1 ปี
การศึกษา 

1. เด็กนักเรียนมีร่างกายเติบโตแข็งแรง จากการได้รับ
อาหารเสริมนม 
2. เด็กนักเรียนมีร่างกายเติบโตแข็งแรง จากการได้รับ
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบถ้วน 
 

งบกลาง 3 9,383,000 ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 1 ปีงบประมาณ 
ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้พิการ 1 ปีงบประมาณ 
ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้ปุวยเอดส์ 1 ปีงบประมาณ 

1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพส าหรับยังชีพในเบื้องต้น 
2.ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพส าหรับยังชีพในเบื้องต้น 
3.ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยส าหรับยังชีพในเบื้องต้น 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

3 44,209.38 กิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 3 ครั้ง 
 

1.สถาบันหลักได้รับการปกปูองเชิดชู 
 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1 11,660 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง 1 ครั้ง 
 
 
 

1.ประชาชนได้สืบสานกิจกรรมและประเพณรีของไทย 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง เป้าหมาย 

ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ จ านวน
(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
สร้างความปลอดภัยของประชาชน
และองค์กร 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

3 108,005.89 ตั้งจุดบริการประชาชน 2 ครั้ง 
ภัยพิบัติ 1 ปีงบประมาณ 

1.ประชาชนได้รับการดูแลในการเดินทางในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 
2.ประชาชนได้รับการช่วยเหลื่อเบื้องต้นจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 3 306,704.79 อุดหนุน อปท. ในเขตอ าเภอเมือง 1 ครั้ง 
ปรับปรุงอาคารที่ท าการกองช่าง 1 ครั้ง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ กองช่าง 1 ครั้ง 

1.ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองราชบุรีได้รับการ
ดูแลจากศูนย์ให้การช่วยเหลือประชาชน 
2.อบต.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม
ทันสมัย 

รวม 26 14,109,052.77   
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1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

เคหะและชุมชน 1. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ท่าปูุปูอ 
หมู่ที่ 7 

185,000 
 

ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ร้อยละ/จ านวนครัวเรือน/ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทางไปมาเพิ่มขึ้น 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 3 
เช่ือมต่อซอย 4 หมู่ที่ 2  

301,000 ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที ่ รางระบายน้ าที่ไดม้าตรฐานเพิ่มขึน้ 78 เมตร 
ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย
บ้านนางพิง หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแร่ 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

479,000 
 

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนคอนกรีตได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 สาย 
ระยะทาง 220 เมตร ประชาชนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80 

4. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 6 

305,000  
 

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน 1 ซอย ยาว 90 
เมตร ประชาชนมีความพึงพอใจรอ้ยละ 80 

5. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงบ้านนายโสภา-บ้านนายสมพงษ์ หมู่
ที่ 8 

251,000 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที ่ ท่อระบายน้ าได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 ซอย ยาว 
67 เมตร และประชาชนมีความพงึพอใจร้อยละ 
80 

6. เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 245,000  
 

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค -
บริโภค เพียงพอ 

บ่อบาดาลเพิม่ขึ้น 1 บ่อ                  
ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 

7. ปรับปรุงรางระบายน้ า บ้านดอนแร่
บน หมู่ที่ 1 

81,000 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที ่ รางระบายน้ าใช้การได้ เพิ่มขึ้น 1 ซอย 
ระยะทาง 35 เมตร ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่บุบผา แก้วค า หมู่ที่ 
5 

372,800 
 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที ่ รางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 1 ซอย ระยะทาง 80 
เมตร ประชาชนมีความพึงพอใจรอ้ยละ 80 

2. การพัฒนาด้านการ
สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ 

เคหะและชุมชน 9. ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ส่งน้ า(คลองดอนซาด) หมู่ที่ 4 

627,000 
 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการมีน้ า
ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 
 

คลองส่งน้ าได้มาตรฐาน 1 สาย ระยะ 347 
เมตร ประชาชนมีความพึงพอใจรอ้ยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 
3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง 

งบกลาง 10. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

7,434,800 ประชาชนผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการช่วยเหลือ 

ร้อยละของกลุม่เปูาหมายได้รบัสวสัดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

11. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

1,918,200 ผู้พิการในต าบลดอนแรไ่ดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและท าให้คณุภาพ
ชีวิตของผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละของกลุม่เปูาหมายได้รบัสวสัดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

12. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 

30,000 
 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในต าบลดอนแรไ่ดร้ับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นและท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้พิการมีชีวิตที่ดขีึ้น 

ร้อยละของกลุม่เปูาหมายได้รบัสวสัดิการสังคม
เพิ่มขึ้น 

สร้างเข้มแข็งของชุมชน 13. กิจกรรม วันที่ 12  สิงหาคม 10,000 
 

เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี ประชาชนมีความ
สามัคคตี่อกัน 

จ านวนประชาชนมีความสามคัคีเพิ่มขึ้น 

14. ปกปูองและเทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสวันส าคัญต่างๆ 

8,900 ประชาชนมีความสามัคคสีมานฉันท์
และร่วมมือปกปูองสถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

จ านวนประชาชนท่ีมีความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
ของชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย์เพิ่มขึ้น 

15. เฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 25,309.38  ประชาชนมีความจงรักภักดตี่อสถาบัน
และความสามคัคีต่อกัน 

จ านวนประชาชนท่ีมีความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย์และจ านวนประชาชนมีความ
สามัคคเีพิ่มขึ้น 

การศึกษา 16. ส่งเสริม สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร่ 

207,740 เด็กเล็กไดร้ับอาหารที่มีคณุค่าและ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมี
ร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโต
สมวัย 

จ านวนเด็กนักเรียนได้รับส่งเสริมสขุภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง 

3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง 

การศึกษา 17. อาหารเสริม (นม)  365,369.50 เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ประโยชน์
จากการได้รับอาหารเสรมิ(นม)ท าให้มี
รางกายที่แข็งแรง สมบูรณ ์
 

ร้อยละของเด็กนักเรียนไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 
3. การพัฒนาด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง 

การศึกษา 18. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้า
คมบาง 

314,868 เด็กนักเรียน ในต าบลดอนแร่ได้
ประโยชน์จากการได้รับสารอาหาร ตาม
หลักโภชนาการ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่สมวัย 

ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

19. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดนาหนอง 

260,000 เด็กนักเรียน ในต าบลดอนแร่ได้
ประโยชน์จากการได้รับสารอาหาร ตาม
หลักโภชนาการ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่สมวัย 

ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

20. อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 

11,660 สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไปจนถึงลูกหลาน 

จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมไดส้ืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเพิ่มขึ้น 

4. การพัฒนาด้านสร้าง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 

การรักษาความสงบภายใน 21. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
และสาธารณภัย 

105,235.88 ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือใน
เบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย ประชาชน
สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น 

จ านวนประชาชนไดร้ับความรู้งานปูองกันฯ
เพิ่มขึ้น 

22. รณรงค์สร้างจิตรส านึกขับขี่
ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

2,030.43 ท าให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบตัิตามกฎหมายจราจรไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมีความรู้ในการขับข่ี
อย่างปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นไดเ้มื่อเกดิอุบัติเหตุและ
เหตุจ าเป็น ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินมีคณุภาพชีวติและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ลดอัตราการ
บาดเจ็บที่รุนแรงจากการเกิดอุบัตเิหต ุ
 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมรีะเบยีบวินัยปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 
4. การพัฒนาด้านสร้าง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 

การรักษาความสงบภายใน 23. รณรงค์สรา้งจิตส านึกผู้ขับข่ี
ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

739.58 ท าให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจ
และปฏิบตัิตามกฎหมายจราจรไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมีความรู้ในการขับข่ี
อย่างปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นไดเ้มื่อเกดิอุบัติเหตุและ
เหตุจ าเป็น ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินมีคณุภาพชีวติและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ลดอัตราการ
บาดเจ็บที่รุนแรงจากการเกิดอุบัตเิหต ุ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมรีะเบยีบวินัยปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

บริหารงานทั่วไป 24. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่กลางส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

18,000 ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการมี
ศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนประจ า
อ าเภอเมืองราชบุร ี
 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เพิ่มขึ้น และอปท.ในเขตอ าเภอเมอืงราชบุรีมี
ศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น 1 
แห่ง 

25. ปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

465,000 
 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ
มากขึ้น 

อาคารใช้การได้ 49 ตารางเมตร 

26. จดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตัง้
ส านักงานกองช่าง 

84,400 
 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ
มากขึ้น 

เครื่องปรับอากาศ ตดิตั้งส านักงานกองช่าง 
จ านวน 2 เครื่อง 

รวม 14,109,052.77   
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 1.4.2 ผลกระทบ จากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1) ปีงบประมาณ พ.ศ. - 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลกระทบ 

- - - - - - - 
รวม -    

1.5 ปัญหาอุปสรรค์การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
- - - - - 
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2. แนวทางการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับ มหภาค 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแร่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ด าเนินการในเรื่องการเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาค และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง 
เป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ และยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
และมีศักยภาพในการรองรับการค้า การลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯ ภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสใน
การเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่
ชายแดน และจังหวัดราชบุรี ได้ก าหนดกลยุทธ์ ที่ 2.3 พัฒนาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการ
เชื่อมโยงการท่องเทียวเป็นเปูาประสงค์ว่าพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มเปูาหมายคนรุ่นใหม่วัยท างานเพ่ือเน้นการ
พักผ่อนในเชิงการเรียนรู้สร้างสรรค์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  ด าเนินการในเรื่องการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ
ที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ และจังหวัดราชบุรี ได้ก าหนด เป็นเปูาประสงค์ 1.
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชาชน 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยสูงขึ้น 3.ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  ด าเนินการในเรื่องการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ
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ที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ และจังหวัดราชบุรี ได้ก าหนด เป็นเปูาประสงค์ 1.
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชาชน 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยสูงขึ้น 3.ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
ด าเนินการในเรื่องการรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
และการบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน และจังหวัด
ราชบุรี ได้ก าหนด เป็นเปูาประสงค์ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้น  2. 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ 3. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม และภัยพิบัติอ่ืนในพ้ืนที่เปูาหมายได้
อย่างครบถ้วน ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ ด าเนินการในเรื่องการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
จังหวัดราชบุรี ได้ก าหนด เปูาประสงค์ 1. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟูาครัวเรือน การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและการ
ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และคุณภาพน้ า
ทิ้งจากแหล่งก าเนินที่มีกฎหมายควบคุมอยู่ในระดับมาตรฐาน 3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆใน
การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ ด าเนินการในเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดน และจังหวัดราชบุรี ได้ก าหนด เปูาประสงค์ 1. ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

2.1.2  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ต าบลน่าอยู่ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 

น าสู่เกษตรปลอดภัย” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค การสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
สร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้า น
การเมืองและการบริหาร เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนดโครงการพัฒนา จ านวน
423 โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และพบว่าจ านวนโครงการ 22 โครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.46 โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด 

2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
1) วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

“ต าบลน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม น าสู่เกษตรปลอดภัย” ที่คณะผู้บริหารได้ก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ในต าบลดอนแร่ให้เป็นต าบลน่าอยู่ มีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สืบทอดของชาวไท -ยวนทั้งด้านการ
แต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม อาหารรวมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพที่ปลอดภัยจากสารพิษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2) ยุทธศาสตร ์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการก าหนดกรอบในการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการ

พัฒนาของพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ตามกรอบของวิสัยทัศน์ต าบลดอนแร่ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด

ขึ้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ให้มีสาธารณูปโภคที่เหมาะสมการอยู่อาศัยของต าบลดอนแร่เพ่ือให้เป็นต าบล
น่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาพื้นที่ต าบลดอนแร่ให้มีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในเรื่องของน้ าเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือให้ประชาชนต าบลดอนแร่มีงานท ามีรายได้และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จากการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลดอนแร่ทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา  และการกีฬาเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลท าให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลที่น่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้
การบริหารของส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาล การก าหนดให้ประชาชนมีส่าวนร่วมในการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างต าบลให้น่าอยู่ 

 3) เปูาประสงค์ 
เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอนแร่ ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงมีมาตรฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  เพ่ือส่งเสริมเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้พ่ึงตนเอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
พัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

4) ตัวชี้วัด  
เป็นการก าหนดหน่วยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาโดยก าหนดค่า

เปูาหมายเป็นหน่วยการผลิต มาตราวัด หรือการวัดจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นร้อยละตามลักษณะของผลผลิต
โครงการ 

5) ค่าเปูาหมาย 
เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ตอบสนองหรือแก้ปัญหาออกมาจากผลผลิตโครงการ

ท าให้ทราบว่าการก าหนดโครงการตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
6) กลยุทธ์ 
เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีการจ าแนกแยกย่อยออกมา

เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์จ าท า
ให้การพัฒนาส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์คือเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนทุกครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ 
อาทิ สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการชุมชน ดูแลความเป็นอยู่ให้ปลอดภัย ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมให้พ้ืนที่ต าบลดอนแร่เป็นพ้ืนที่น่าอยู่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไท-ยวน
ให้สืบทอดต่อไปทั้งด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย ภาษา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพ
หลักของต าบลดอนแร่ให้เป็นพื้นที่ปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีจากการท าการเกษตร 
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8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ “ต าบลน่าอยู่ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 

น าสู่เกษตรปลอดภัย” มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มีจุดยืนในเรื่องของการสร้าง 
พัฒนา ต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ในหลากหลายมิติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน และการลดการ
ใช้สารเคมีจากการท าการเกษตรเพราะพ้ืนที่ของต าบลดอนแร่เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมและมีการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตรมายาวนาน 

2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
1) SWOT Analysis 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ศักยภาพการพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแขคง  (Strengths=S)  
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 

โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นท่ี  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ไม่สามารถ

ด าเนินโครงการเองได้ 
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ

ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
            2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
๑. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

แร่ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
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ศักยภาพการพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแขคงของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแขคง  (Strengths=S)   
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
  1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
  2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
  3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
            1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการ ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
   3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 

ศักยภาพการพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแขคง 
จุดแขคง  (Strengths=S)   
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4. เทคนิคการท างานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค และวิธีการท างานในระดับสูง  

  ๕. ประชาชนในพ้ืนที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาภายในต าบล 

จุดอ่อน   (Weakness=W)   
1.  ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2.  ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
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 ๔.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิม
หรือลดลง 

โอกาส   (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ

ที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี โอกาสที่จะได้

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม และการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า

ในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
๓.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 
ศักยภาพการพัฒนาที่ 4 ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแขคง  (Strengths=S)   
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.  มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานเท่าที่ควร 
๒. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
๓. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานยังไม่ทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อน

ระเบียบวาระแห่งชาติ 
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความ

คล่องตัวและเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  ท าให้การขนส่งสินค้า 

และการเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน                  

มีน้อยและไม่ทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 
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ศักยภาพการพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแขคง  (Strengths=S)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่าง

รวดเร็ว 
4.  ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 ๓. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  ด้าน

งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ

กระจายผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
๓. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 

ศักยภาพการพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแขคง  (Strengths=S)   
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒ ิ

อยู่ในระดับที่ พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
๔. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้

ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือ เพ่ือ
ช่วยเหลือในการของราชการได้ 

 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 35 

 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     

โอกาส  (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดราชบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่

ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้น                 

 ๓. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

 2) Demand Analysis (Demand & Supply)    
การใช้อุปสงค์ (Demand)  ความต้องการในการพัฒนาของพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ดังจะเห็นได้จาก

การก าหนดโครงการลงในแผนพัฒนาซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริม
อาชีพ เพ่ิมรายได้ การบริการของรัฐและสวัสดิการในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม กีฬา หรือ
การขอความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่ งความต้องการเหล่านี้มีมากเกินก าลังที่จะ
สามารถด าเนินการให้ได้ครบทุกโครงการจนบางครั้งต้องมีการก าหนดความส าคัญก่อนหลังเพ่ือเรียงล าดับในการ
พัฒนาและยังมีปัญหาความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

อุปทาน (Supply) จากการที่ได้วิเคราะห์อุปสงจะเห็นได้ว่าความหลากหลายของปัญหาซึ่งการ
พัฒนาในปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณ ก าลังคนที่จะท างานแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนไม่เพียงพอกับความต้องการจึงต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาก่อนหลัง 
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2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดั

ราชบรุ ี

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแร่ 
 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน 
ด าเนินการ

จริง 
1. ความมั่นคง 5. การเสรมิสร้างความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
บริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 

3. การพัฒนาคณุภาพประชาชน
และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

4. การพัฒนาด้านการ
สร้างความปลอดภัย
ของประชาชนและ
องค์กร 

8 4 

2. สรา้งความสามารถใน
การแข่งขัน 

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
บริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 

2. เสริมสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการการ
ท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและ
บริการที่มมีูลค่าสูง 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

14 0 

3. การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
บริการด้วยนวัตกรรมสู่
มาตรฐานสากล 

3. การพัฒนาคณุภาพประชาชน
และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3. ด้านคณุภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง 

27 16 

4. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคทางสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาแปละส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนให้
มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การ
กระตุ้นให้เกดิการคา้การลงทุน
ระหว่างประเทศ 

1. การพัฒนาเกษตรสเีขียวแบบ
ครบวงจรและเมืองอาหาร
คุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง 
2. เสริมสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจการค้า การบริการการ
ท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและ
บริการที่มมีูลค่าสูง 
 
 
 

4. ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

2. การพัฒนาด้านการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ 

5 0 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ราชบรุ ี

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแร่ 
 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน 
ด าเนินการ

จริง 
5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- 4. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่สมดลุ และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

5. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 0 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหารจดัการในภาครัฐ
การปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย 

- 3. การพัฒนาคณุภาพประชาชน
และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

6. การพัฒนาด้าน
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

7 1 

 รวม 64 21 
    

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน...21...โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด..64...โครงการ 
   2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......64..........โครงการ ด าเนินการจริง........21...........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ......32.81.........ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 
   3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้.....ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค,ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ และด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิต
และสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง 

ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา - 7  932,930.10 
ด้านบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลดั - 2 80,946 
การด าเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง ส านักปลดั - 3 8,771,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั - 1 23,987 
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา - 3 42,506 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นสร้างความ
ปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลดั - 4 44,244 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมืองและ
การบริหาร 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั - 1 18,000 

รวม     21 9,913,613.10 

หมายเหตุ : 1.  ยทุธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน 
                     สนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
           2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้าน 
                    บริการชุมชนและสังคม เป็นต้น   
           3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงาน 
                    การศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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2. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)  
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
1 การอบรม/ประชุม

ผู้ปกครองในจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร ่

เพื่อช้ีแจงให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ได้ทราบถึง
นโยบายการจัดการเรยีน
การสอนของผู้บรหิารและ
เข้าใจถึง การจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กระดับปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร ่

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการ 
อบรมพัฒนาความรู้ในการดูแลเดก็/บุตร 
ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 

7,800.00 
 

ครูและผู้ปกครองที่เข้า 
ประชุม/อบรมมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน
และการเลีย้งดูบุตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

ผู้ปกครองได้มีความ
เข้าใจในหลักการ  การ
จัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ระดับก่อนวัยเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร ่

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ดอนแร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียน
การสอน(รายหัว)ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร ่

จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการ ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามปฐมวัย ให้แก่
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

78,200.00 เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร่ ร้อยละ 100 
มีสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมตามวัย 

เด็กนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน
แร่ มีสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

3 ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนต าบล
ดอนแร ่

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มีน้ า
ขัง และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
ต าบลดอนแร ่

24,946.00 จ านวนประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ภายใน ต าบลดอนแร ่

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

4 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชนต าบลดอนแร ่

เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า ภายในต าบล 

ด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนต าบล
ดอนแร่ ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์
สมเด็กพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารฯี 
 

56,000.00 จ านวนประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์จากการ
ปูองกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าภายใน ต าบล
ดอนแร ่

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
5 สนับสนุนเงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น   และ
ให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่
ด ี

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์คนชรา
ในเขต อบต. ดอนแร ่
 
 

7,012,300.00 ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ

สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนผู้สูงอายุท่ีด้อย
โอกาสทางสังคมไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

6 สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ 
ผู้พิการได้มีคณุภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับคนพิการในเขตต าบลดอนแร่ 
 
 

1,731,200.00 ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ

สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 

ผู้พิการในต าบลดอนแร่
ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นและท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

7 สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือเบื้องต้น   
และให้ผู้ปุวยเอดส์ได้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตต าบลดอนแร ่
 
 

27,500.00 ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ

สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ในต าบล
ดอนแร่ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและ
ท าให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

8 ปกปูองและเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และพระราชพิธีเฉลมิพระ
เกียรติในวโรกาสวันส าคญั
ต่างๆ 

เพื่อเป็นการปกปูอง 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ให้มคีวาม
มั่นคงในการเป็นศูนยร์วม
จิตใจ และความรักความ
สามัคคีของคนในชาต ิและ
เป็นการรวมพลังประชาชน
ทุกหมู่เหล่าในการรณรงค ์
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ 
และความจงรักภักดตี่อชาต ิ
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
 
 

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
และส่งเสรมิกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เชิญ
ชวน หรืออ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธี 

23,987.00 จ านวนประชาชนท่ีมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันของชาติ 

ศาสนา และพระมหา 
กษัตริย์เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความสามัคคี
สมานฉันท์และร่วมมือ
ปกปูองสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
9 ส่งเสริมและสนับสนุนจัด

อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร ่

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับอาหาร
ที่มีคุณค่าและเพยีงพอต่อ
ความต้องการครบ 5 หมู่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดอนแรจ่ านวน 1 ศูนย์ 

217,035.00 จ านวนเด็กนักเรียน
ได้รับส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กเล็กไดร้ับอาหารที่มี
คุณค่าและเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกายมีร่างกายที่
แข็งแรงและเจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

10 อาหารเสริม (นม)  เพื่อให้เด็กเล็ก และเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) อย่างมีคุณค่า และ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ 
จ านวน 1 ศูนย ์และส าหรับเด็กอนุบาลถึง
เด็กนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จ านวน 2 
โรงเรียน 

191,238.10 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
ได้ประโยชน์จากการ
ได้รับอาหารเสรมิ(นม)ท า
ให้มีรางกายท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

11 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
โรงเรียนวดัทุ่งหญ้าคมบาง  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลดอนแร ่ไดร้ับ
อาหารกลางวัน อย่างมี
คุณค่า และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็ก
อนุบาลถึงช้ัน ป.6 จ านวน 200 วัน ใน
อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 82 คน 

239,673.00 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กนักเรยีน ในต าบล
ดอนแร่ได้ประโยชน์จาก
การไดร้ับสาร อาหาร 
ตามหลักโภชนาการ เด็ก
มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่สมวัย 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

12 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวดันาหนอง  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลดอนแร ่ไดร้ับ
อาหารกลางวัน อย่างมี
คุณค่า และเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็ก
อนุบาลถึงช้ัน ป.6 จ านวน 200 วัน ใน
อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 63 คน 

194,250.00 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กนักเรยีน ในต าบล
ดอนแร่ได้ประโยชน์จาก
การไดร้ับสารอาหาร 
ตามหลักโภชนาการ  
เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกายที่สมวัย 
 
 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
13 โครงการวันแม่แห่งชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร ่

เพื่อเป็นการเทิดทูน และ
เผยแพร่พระเกยีติคณุของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัช
การที่ 9  เพื่อเผยแพร่
พระคุณและบทบาทของ
แม่ที่มีต่อครอบครัว   
 

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก เข้า
ร่วมกิจกรรม ร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณ  
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์ผู้ทรงเปน็แม่
แห่งชาติ 

4,734.00 ผู้ปกครองนักเรยีน 
(แม่) ที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 
ได้ตระหนักถึงคณุงาม
ความดีของวันแม ่

พระเกียรติคณุของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์ 
พระบรมราชิน ีนาถไดร้ับ
การเทิดทูนและเผยแพร่
ต่อไป 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

14 ประเพณีวันสงกรานต ์และ
วันผู้สูงอายุ ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสบื
สานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่สืบทอด
ต่อไป 
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และ
ประเพณีโดยสนับสนุนการจดังานประเพณี
วันสงกรานต์ การรดน้ าด าหัวแดผู่สู้งอายุ 

23,472.00 จ านวนประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

สามารถอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

15 อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสบื
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่สืบทอด
ต่อไป 
 
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และ
ประเพณีโดยสนับสนุนการจดังานประเพณี
วันลอยกระทง 

10,530.00 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้สบื
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันดีงาม
เพิ่มขึ้น 

สามารถอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

กองการศึกษา 
อบต.ดอนแร ่

16 ประเพณีถวายเทียนจ าน า
พรรษาประจ าป ี

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งาม ในกิจกรรมการร่วม
ถวายเทียนพรรษา และ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
 

ถวายเทียนจ าน าพรรษาวันทุ่งหญา้คมบาง
และวัดนาหนอง 

8,504.00 จ านวนเยาวชนไดร้่วม
สืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่ต่อไป
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนต าบลดอนแร่
ได้ร่วมสืบสานประเพณีที่
ดีงามในกิจกรรมการร่วม
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
และตระหนักรู้ถึงคุณค่า
แห่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
17 ปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับประชาชนและ
เยาวชนในต าบล และ
ปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิภายในต าบลดอน
แร่ 

อบรมการปูองกันยาเสพตดิให้กับ
ประชาชนและเยาวชนรวมทั้งจัดหา และ
พัฒนาผู้ให้ข่าวสารและสายลับเกีย่วกับยา
เสพติด 

6,744.00 ประชาชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทราบถึงพิษภัย
และโทษของยาเสพติด 
และร่วมกันต่อต้านให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

18 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัย 

เพื่อสร้างความพร้อมใน
การปูองกันอัคคีภัยให้แก่
ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แก่
ประชาชน 

19,460.00 จ านวนประชาชนไดร้ับ
ความรู้งานปูองกันฯ

เพิ่มขึ้น 

การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ ต. ดอน
แร่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

19 รณรงค์สร้างจติส านึกผู้ขับ
ขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1. เพื่อให้ให้บริการ
ประชาชนในการสญัจรไป
มา 2.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนจากการเกดิ
อุบัติเหต ุ3.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย และ
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น
ได้ จากการเกิดอุบัตเิหตุ 4. 
เพื่อให ้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการขับข่ี ส่งเสริมความปลอดภัย และ
สร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนต าบลดอนแร ่
รณรงค์สร้างจติส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วง
เทศกาลปีใหม ่

9,080.00 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตามกฎจราจร
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน

เพิ่มขึ้น 

ท าให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิ
ตามกฎหมายจราจรได้
อย่างถูกต้อง ประชาชนมี
ความรู้ในการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นไดเ้มื่อเกิดอุบตัิเหตุ
และเหตุจ าเป็น 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีคณุภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
ลดอัตราการบาดเจ็บที่
รุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหต ุ
 

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
20 รณรงค์สร้างจติส านึกผู้ขับ

ขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

1. เพื่อให้ให้บริการ
ประชาชนในการสญัจรไป
มา 2.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนจากการเกดิ
อุบัติเหต ุ3.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย และ
ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น
ได้ จากการเกิดอุบัตเิหตุ 4. 
เพื่อให ้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการขับข่ี ส่งเสริมความปลอดภัย และ
สร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนต าบลดอนแร ่
รณรงค์สร้างจติส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

8,960.00 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตามกฎจราจร
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัตติาม
กฎหมายจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง มีความรู้ในการ
ขับข่ีปลอดภัย สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นไดเ้มื่อเกิดอุบตัิเหตุ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน มีคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีด ี
ลดอัตราการบาดเจ็บที่
รุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหต ุ

ส านักปลดั 
อบต.ดอนแร ่

21 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลาง
ส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 
และพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองราชบุร ีจังหวัด
ราชบุร ี 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานระหว่าง
อ าเภอ กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองราชบุรี ทุกแห่ง ใน
การช่วยเหลือประชาชน 

เพื่ออุดหนุน อปท.ท่ีเป็นเจ้าภาพ ในการ
จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ 

18,000.00 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
เพิ่มขึ้น และ อปท.ใน
เขตอ าเภอเมืองราชบุรี
มีศูนย์กลางในการ
ช่วยเหลือประชาชน
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการมี
ศูนย์กลางช่วยเหลือ
ประชาชนประจ าอ าเภอ
เมืองราชบุร ี

ส านักปลดั อบต.
ดอนแร ่

รวม 9,913,613.10  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ดอนแร่ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนแร่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก

ครั้ง 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

หรือผลผลิต ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แร ่

1.3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม และ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ มาปฏิบัติงาน 

1.4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

1.5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่     
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 

1. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    

ดอนแร่ ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 2.1)  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
(2) เครื่องมือ 
 (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
2.2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

 (2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ดอนแร่ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ และวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง  การวัด    
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น  
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด       
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ ใช้การสังเกต เพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 47 

2.5 แบบส าหรับการติดตามประเมินผล 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดคนการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 .  ข้ อมู ลสภาพ
ทั่ ว ไปและข้อมู ล
พื้นฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 3  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 2  
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 2  
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 2  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 2  
6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 2  
7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2  
8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2  
9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น 

3  

2. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1.การวิเคราห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  5  
2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม 3  
3. การวิเคราะห์ทางสังคม 3  
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 3  
5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3  
6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10  

3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน
ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

5  
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ประเดคนการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5  

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5  

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5  

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดคนการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์ การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,สังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลกัประสทิธิภาพ (Efficiency)ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ(Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ(Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ(Qualitative) 

1  

4. แผนงานและ
ยุ ทธศาสตร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลัก
การบูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 
 
 

5  
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ประเดคนการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง   

5  

5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สถานที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจนสามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5  

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทะศาสตร์ 
20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คัง่ ยั่งยืน 

5  

5.5 เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ  

5  

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
ละการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่นด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 
 
 

5  
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ประเดคนการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ให้ก าหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทะศาสตร์จังหวัดที่ได
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5  

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด Economy 2) ความมี
ประสิทธิภาพ Efficiency 3) ความมีประสิทธิผล Effectiveness 4) 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม Equity 5) 
ความโปร่งใส Transparency  

5  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

5  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุปรสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึ ง  1 ) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ 2) วัดประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ 3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้   

5  

รวมคะแนน 100   
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
ค าชี้แจง : แบบประเมิน เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานของ  องค์การ
บริหาร   ส่วนต าบลดอนแร่ ในภาพรวม ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลและรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ( โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ด้านล่างนี้ที่ตรงตามความเป็นจริง ) 
1. เพศ   (  ) ชาย      (  ) หญิง 

2. อายุ  (  ) ต่ ากว่า 18 ปี    (  ) 18 – 45 ป ี     (  ) 46 – 59 ปี 
    (  ) 60 – 69 ปี    (  ) 70 – 79 ป ี     (  ) 80 ปี ขึ้นไป 

3. การศึกษา (  ) ประถมศึกษา    (  ) ม.3,ม6, ปวช.หรือเทียบเท่า (  ) ปวส.,ปวท.หรือเทียบเท่า 
    (  ) ปริญญาตรี    (  ) สูงกว่าปริญญาตรี    (  ) อื่น ๆ 

4. อาชีพหลัก (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (  ) พนักงานบริษัทเอกชน  (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 
    (  ) รับจ้าง      (  ) เกษตรกร      (  ) นักเรียน/นักศึกษา  

(  ) แม่บ้าน     (  ) อื่น ๆ ระบุ ..................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมนิความพึงพอใจ ต่อผลการด าเนนิงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ในภาพรวม 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ในภาพรวม มาก
น้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ที่ท่านพึ่งพอใจมากที่สุด ประเด็นละหนึ่งช่อง 

ประเดคน ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม      

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม      

5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม      

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      

7) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

  
   

8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม      
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

************************* 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เมื่อวันศุกร์  ที่                    
4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแร่ 

20 17.69 88.45 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 3 2.45 81.67 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 2 1.91 95.50 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 2 1.82 91.00 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 2 168 84.00 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 2 1.64 82.00 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 2 1.91 95.50 
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 2 1.73 86.50 
 8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 1.91 95.50 
 9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการด าเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
3 2.64 88.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.81 79.05 

 1. การวิเคราะห์ที่คลอบคลุมความเช่ือมโยง 5 4.09 81.80 
 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม 3 2.23 74.33 
 3. การวิเคราะห์ทางสังคม 3 2.45 81.67 
 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 3 2.27 75.67 
 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3 2.41 80.33 
 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
3 2.36 78.67 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 51.9 86.50 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ สอดคล้องกับ
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

10 8.55 85.50 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัด เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

10 8.91 89.10 
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทะศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายและนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0   

10 8.18 81.80 

 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
โอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.45 89.00 

 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4.27 85.4 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.45 89.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแนวแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.55 91.00 

 3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคตก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 4.09 81.80 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.45 89.00 

รวมคะแนน  100 85.4 85.40 
1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

ได้คะแนนสูงสุด 17.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.45 ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์ของ อบต.ดอนแร่ 
และคิดเป็นร้อยละ 17.69 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีการรวบรวมข้อมูลได้ครบในทุกด้าน 
2) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้คะแนน

ต่ าสุด 15.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ และคิดเป็นร้อยละ 15.81 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ศักยภาพของพ้ืนที่ท าให้มีงบประมาณและปัจจัยในการพัฒนาน้อยกว่า
พ้ืนที่อ่ืน 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ในแต่ละประเด็น

ดังนี้ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
20 17.69 88.45  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 2.45 81.67 ข้อมูลบางอย่างเราไม่
สามารถเก็บข้อมูลหรือ
วิเคราะหเ์องได ้

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

2 1.91 95.50  

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 1.82 91.00 ข้อมูลบางชนิดไมส่ามารถ
เก็บไดเ้ช่นอาชญากรรม  
ยาเสพตดิ 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 168 84.00  

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1.64 82.00 การเก็บข้อมูลต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและท างาน
ทางด้านนี้โดยเฉพาะ 

 1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 1.91 95.50  

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.73 86.50 ไม่สามารถเก็บข้อมูลไดเ้อง
เพราะต้องใช้ความรูค้วาม
เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
เฉพาะ 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 
 

2 1.91 95.50 ข้อมูลที่จัดเก็บมีความ
คลาดเคลื่อน 
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ

วิธีการและการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

3 2.64 88.00  

รวม 20 17.69 88.45  
 

สรุปความเหคนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
   ข้อมูลที่ได้มักเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยและองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ไม่สามารถด าเนินการ
เก็บเองได้และต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉาะทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.81 79.05  

 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

5 4.09 81.80 พื้นที่ต าบลดอนแรเ่ป็นพื้นที่
ขนาดเล็กความต้องการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจึงไม่คลอมคลุม
เหมือนยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมในระดับตา่งๆ 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

3 2.23 74.33  

 2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่นด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  
 

3 2.45 81.67 ขาดการรวบรวมและ
วิเคราะหจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจึงท าได้ตามที่มี
ปัจจัยสนับสนุนเท่าน้ัน 
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน

รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.27 75.67 ปัญหาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ยังไมส่ามารถเก็บได้
ละเอียดตามความเป็นจริง
ทั้งหมด 

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.41 80.33 การมองภาพเรื่อง
สิ่งแวดล้อมยังเป็นเรืองท่ี
จ าเป็นน้อยกว่าเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานปัจจัยสี ่

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) T-Threat (อุปสรรค์) 

3 2.36 78.67 พืน้ท่ีต าบลดอนแรเ่ป็นพื้นที่
ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
เศรษฐกิจ งบประมาณใน
การพัฒนา 

รวม 20 15.81 79.05  
 

สรุปความเหคนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

   ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ในเรื่องของการวางแผนการ
ด าเนินงานสามารถท าได้และสามารถก าหนดเปูาหมายได้ชัดเจน แต่ด้วยความที่เป็นพ้ืนที่ที่ต้องรองบประมาณ
ในการจัดสรรจากส่วนกลางท าให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าและไม่สามารถคลอบคลุมปัญหาทั้งหมดได้ 

1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 60 51.90 86.50  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 
 
 

10 8.55 85.50 การก าหนดยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนในระดับที่
สูงขึ้น แต่พื้นท่ี อบต.ดอนแร่
เป็นพื้นที่ขนาดเล็กในบาง
ยุทธศาสตร์ของ
ระดับประเทศท่ีคลอบคลมุ
ทุกเรื่องจึงไม่เหมาะสม
ส าหรับ อบต.ดอนแร ่
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่ น ใน เขตจั งหวัด  สอดคล้องและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ สภ าพสั ง ค ม  เ ศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ ช าติ  20  ปี   แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 8.91 89.10 การก าหนดยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนในระดับที่
สูงขึ้น แต่พื้นท่ี อ าเภอเมือง
ราชบุรีเป็นพ้ืนท่ีขนาดเล็กใน
บางยุทธศาสตร์ของ
ระดับประเทศท่ีคลอบคลมุ
ทุกเรื่องจึงไม่เหมาะสม
ส าหรับ อ าเภอเมืองราชบรุ ี

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.18 81.80 การก าหนดยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนในระดับที่
สูงขึ้น แต่พื้นท่ี จังหวัด
ราชบุรีเป็นพ้ืนท่ีขนาดเล็กใน
บางยุทธศาสตร์ของ
ระดับประเทศท่ีคลอบคลมุ
ทุกเรื่องจึงไม่เหมาะสม
ส าหรับ จังหวดัราชบุร ี

 

3.4 วิสัยทัศน์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ต้องการ
จะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่ และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

5 4.45 89.00 

 

 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่ด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 
 

5 4.27 85.40  

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

5 4.45 89.00  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลดอนแร่  ซึ่ ง เกิ ดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 
 

5 4.55 91.00  
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใด เ รื่ อ งหนึ่ ง  หรื อแผนงานที่ เ กิ ด จาก
เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4.09 81.80  

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่ นที่ เ กิ ดจากผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

5 4.45 89.00  

รวม 60 51.90 86.50  

สรุปความเหคนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
   การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ เป็นไปตามสภาวะ
พ้ืนที่ซึ่งไม่สามารถก าหนดได้ครอบคลุมเท่ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่การก าหนดยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ สามารถคลอบคลุมปัญหาและความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนได้อย่างชัดเจน 
ท าให้แก้ปัญหาของพ้ืนที่ได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่  

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เมื่อวัน ศุกร์  ที ่               

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7.82 78.20 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.45 84.50 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.82 88.20 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51.52 85.87 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.45 89.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 4.36 87.20 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.27 85.40 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.45 89.00 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.36 87.20 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.00 80.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 3.91 78.20 
 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.18 83.60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.27 85.40 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.36 87.20 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 4.36 87.20 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.55 91.00 
รวมคะแนน  100 85.61 85.61 

 1) พบว่าประเด็น การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ          
ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.000 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อย
ละ 9.00 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ทีเ่ป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีการด าเนินการตามประเด็นพิจารณาที่ก าหนดมากท่ีสุด 
 2) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ ได้คะแนน 

4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

 3) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 
ได้คะแนน 4.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
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โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 4) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณ
เพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.81 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 64โครงการ (จากโครงการ
ทั้งหมด) 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7.82 78.20  

รวม 10 7.82 78.20  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่มีการ
วิเคราะห์SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
และศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ส าคัญ
เร่งด่วนและเป็นปัจจัยส าคัญในการดูแลทุกสุขของประชาชนคือการท าให้ต าบลดอนแร่เป็นต าบลน่าอยู่การ
พัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการท าให้สังคมเข้มแข็งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
และรองลงมาการดูแลชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาระบบเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน พร้อม
ทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ที่เป็นคนพ้ืนถิ่นมากกว่าร้อยละ 90 ในเรื่องของ เครื่องแต่งกาย 
อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเป็นต้น ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ต าบล
ดอนแร่เป็นพื้นที่ชนบท เป็นพื้นที่ทางการเกษตรปัญหาจึงน้อยมากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ในเมืองในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ มีการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร และมี
บริการจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเพ่ือไปท าลายในจุดที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนด พร้อมข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกือบสมบูรณ์แล้วในทุกๆหมู่บ้าน การพัฒนาขันต่อไปควรเน้น
ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิต 
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2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของคนในต าบล ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดปัญหาคนไม่มีงานท า 
ส่งเสริมให้มีตลาดและแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 

3. ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศและการอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวไท-ยวนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับสากล ท าให้คน ไท-
ยวน มีความภาคภูมิใจในชนเผ่า 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 8.45 84.5  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ        
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

รวม 10 8.45 84.5  
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่ามีการด าเนินงาน

แล้วเสร็จจ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.76 ของโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
จ านวน 37 โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.24  

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง ที่ด าเนินการมากที่สุด จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 9,851,369.10 บาท  รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร มีจ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณรวม 44,244.00 บาท จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานมีการด าเนินการได้เพียง ร้อยละ 56.76 
เนื่องจากปัญหาการรับโอนรายได้ของ อบต. ลดน้อยลงและล่าช้า ไม่เพียงพอและการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อรายแรงจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ดอนแร่ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. มีการประชุม ติตามและรายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะ 
3. ก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ชัดเจนเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความล่าช้าติดขัด เพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90.00  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9 90.00  
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่พบว่าประชาชนมี

ความพอใจ และพอใจมาก มากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างในทุกๆ มิติ จากกผลงานสามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการที่ได้ด าเนินการ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการ
สัญจรไปมาบนถนนในต าบลดอนแร่ การแก้ปัญหาทางด้านการศึกษา สาธารณสุขอาทิ  การปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและการอนุรักวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น 

จากการด าเนินงานท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึน มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่สูงกว่าในอดีตท าให้ประเทศก้าวสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดกลยุทธ์ที่เน้นในเรื่องของการปรับปรุงมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

2. ยกระดับรายได้ขั้นต่ าของคนในพื้นที่ให้สูงกว่ารายได้ขั้นต่ าที่ประกาศของกรมแรงงาน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พ้ืนที่ต าบลดอนแร่เป็นพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วเพ่ือเปิดรับการท่องเที่ยว     

เมืองรอง ที่มีปัจจัยการท่องเที่ยวที่หลากหลายในพ้ืนที่ อาทิ ตลาดจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ถ้ า ทุ่งนา 
จุดชมวิวต่างๆ 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 64 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ในมิติต่าง 
ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 8.82 88.2  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 8.82 88.20  

การก าหนดแผนงานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สามารถบูรณาการร่วมกันของคนในพ้ืนที่
ต าบลดอนแร่และต าบลข้างเคียงได้แก่แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีการเฝูาระวังและลงนามในสัญญา 
MOU ในการดูแลเหตุที่เก็ดขึ้นร่วมกัน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จากพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ 
และต าบลข้างเคียง อาทิ ห้วยไผ่ ที่เป็นชาวไท-ยวน มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเดียวกันจึงสามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้ในงานของจังหวัดที่มีการแสดงของ 8 ชนเผ่าในจังหวัดราชบุรี เป็นต้น 

ส าหรับด้านการเศรษฐกิจแผนงานที่แก้ปัญหาความยากจนได้แก่แผนงานด้านการเกษตร เป็น
แผนงานที่มีความส าคัญเนื่องจากพ้ืนที่ต าบลดอนแร่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพก็เป็นแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้ นอกจากนี้แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ก็เป็นอีกแผนงานที่มีความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ส่งเสริมอาชีพเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนต าบลดอนแร่ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาในปีงบประมาณต่อไปต้องพัฒนาโครงการใหญ่ๆ โดยการบรูณาการร่วมกันกับ

พ้ืนที่ข้างเคียง อาทิ ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ต าบล หรือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันของคนชนเผ่าเดียวกันที่อยู่ต่างพ้ืนที ่

2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเพ่ิมรายได้ของประชาชนเพ่ือยกระดับจากฐานะปานกลางและ
ยากจนให้เป็นคนมีฐานะร่ ารวย 

3. พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมให้เป็นต าบลที่ส่วยงามเป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 51.52 85.87  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแร่ และด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่ที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.45 89.00  

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.36 87.20  

 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร  กลุ่ม เปูาหมาย  พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลั ก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4.27 85.40  
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.45 89.00  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.36 87.20  
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 

Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.00 80.00  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 3.91 78.20  
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

5 4.18 83.60  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

5 4.27 85.40  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

5 4.36 87.20  
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ล าดับ ประเดคนพิจารณา 
คะแนน 

เตคม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเตคม 

ความเหคนของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.36 87.20  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.55 91.00  

รวม 60 51.52 85.87  

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
 จากการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลดอนแร่มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนมีการก าหนดวิสัยทัศน์     

พันธกิจ เปูาประสงค์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางหรือแผนงาน และมีการก าหนดโครงการจากปัญหาของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหามีองค์ประกอบ ชื่อโครงการที่ถูกต้องชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
การก าหนดให้ทราบว่าการด าเนินการแล้วผลที่ได้จะตอบสนองความต้องการได้อย่างไร มีการก าหนดเปูาหมาย 
ผลผลิตที่มีรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย มีการก าหนดงบประมาณตามกรอบราคากลางของส านักงบประมาณ 
มีการก าหนดตัวชีวัดเพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการนั้นส าฤทธิ์ผลหรือไม่ และสามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่
ต้องการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 

1. การขออนุมัติงบประมาณของโครงการพัฒนาต้องให้เจ้าของโครงการเขียนโครงการที่
ถูกต้องตามประเด็นที่ก าหนดในแผนพัฒนา 

2. การด าเนินการโครงการพัฒนาแล้วเสร็จต้องจัดท ารายงานประเมินผลโครงการทุกโครงการ  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 
ต าบลดอนแร่ 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ 
- ชาย หมู่ที่ 1-10 99 49.50 
- หญิง หมู่ที่ 1-10 101 50.50 

2 อาย ุ
- ต่ ากว่า 18 ปี หมู่ที่ 1-10 3 1.50 
- 18-45 ปี หมู่ที่ 1-10 50 25.00 
- 46-59 ปี หมู่ที่ 1-10 82 41.00 
- 60-69 ปี หมู่ที่ 1-10 47 23.50 
- 70-79 ปี หมู่ที่ 1-10 15 7.50 
- 80 ปี ขึ้นไป หมู่ที่ 1-10 3 1.50 

3 ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษา หมู่ที่ 1-10 83 41.50 
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หมู่ที่ 1-10 76 38.00 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หมู่ที่ 1-10 12 6.00 
- ปริญญาตร ี หมู่ที่ 1-10 27 13.50 
- สูงกว่าปริญญาตร ี หมู่ที่ 1-10 2 1.00 
- อื่น ๆ ) หมู่ที่ 1-10 0 0.00 

4 อาชีพหลัก 
 - รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ หมู่ที่ 1-10 26 13.00 
 - พนักงานบริษัทเอกชน หมู่ที่ 1-10 12 6.00 
 - ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว หมู่ที่ 1-10 27 13.50 
 - รับจ้าง หมู่ที่ 1-10 39 19.50 
 - เกษตรกร หมู่ที่ 1-10 72 36.00 
 - นักเรียน/นักศึกษา หมู่ที่ 1-10 3 1.50 
 - แม่บ้าน หมู่ที่ 1-10 14 7.00 
 - อื่น ๆ หมู่ที่ 1-10 7 3.50 

1. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศพบว่าเป็นชาย 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 
และหญิง 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 

 2. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุพบว่ากลุ่มอายุ 46-59 ปี มีจ านวนมากที่สุด
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

 3. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มระดับการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 

 4. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพหลักพบว่า อาชีพเกษตรกร มีจ านวนสูงสุด 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
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3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

1. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.53 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.59 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.43 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.41 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.36 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.49 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.60 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.66 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.65 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง      
มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.66  

 
2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพศชาย ต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.49 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.51 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.34 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.33 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.26 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.42 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.60 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.61 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.65 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในเพศชายพบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง         
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.65  
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3. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพศหญิง ต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.55 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.67 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.50 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.49 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.45 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.55 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.60 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.70 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.65 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในเพศหญิง พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง      
มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.70  
 

4. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุต่ ากว่า 18 ปี ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.33 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.67 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.67 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.33 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.00 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.67 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.33 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.67 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.67 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุต่ ากว่า 18 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  
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5. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18-45 ปี ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.56 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.72 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.50 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.44 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.44 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.60 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.70 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.74 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.78 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 18-45 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.78  
 

6. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 46-59 ปี ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.52 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.54 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.43 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.40 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.29 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.40 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.61 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.65 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.61 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 46-59 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.65  
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7. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 60-69 ปี ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.40 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.49 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.32 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.34 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.30 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.47 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.45 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.53 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.51 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 60-69 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.53  
 

8. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 70-79 ปี ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.73 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.67 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.60 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.60 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.60 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.67 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.80 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.80 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.87 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 70-79 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.87  
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9. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อายุ 80 ปีขึ้นไป ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.00 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 4.00 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.67 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.33 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 2.67 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.33 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.33 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.67 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.67 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  
 

10. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับประถมศึกษา ต่อผลการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.47 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.58 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.31 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.37 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.24 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.45 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.47 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.57 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.54 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่ามีความ
พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 
3.58  
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11. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.53 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.62 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.47 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.46 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.45 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.66 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.68 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.71 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้
คะแนนเฉลี่ย 3.71  
 

12. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.75 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.75 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.42 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.50 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.33 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.75 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 4.00 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.00 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
,มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
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13. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อผลการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.63 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.56 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.63 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.37 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.48 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.52 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.70 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.74 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.70 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มีความพึง
พอใจในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 
3.74 
 

14. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี     
ต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.00 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 2.50 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.50 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.00 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.00 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.00 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.00 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.00 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.00 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มีความพึง
พอใจในเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 
3.50 
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15. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต่อผล
การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.73 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.65 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.65 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.42 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.42 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.54 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.77 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.81 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.81 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบว่า มีความ
พึงพอใจ ในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 

 16. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ต่อผลการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.17 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.33 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.17 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.08 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.17 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.08 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.17 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.33 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.25 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า มีความ
พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการแก้ไขปัญหา และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 

 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 79 

17. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว ต่อผลการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.67 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.67 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.56 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.59 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.52 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.56 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.74 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.70 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.70 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พบว่า มีความพึง
พอใจในเรื่อง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  มากที่สุดได้
คะแนนเฉลี่ย 3.74  

18. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพรับจ้าง ต่อผลการด าเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.38 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.59 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.41 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.51 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.38 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.49 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.54 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.69 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.67 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพรับจ้าง พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง 
มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.69  
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19. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพเกษตรกร ต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.54 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.57 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.39 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.33 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.26 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.49 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.63 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.65 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.67 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพเกษตรกร พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.67  
 

20. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ต่อผลการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.33 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 4.00 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.00 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.00 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.33 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.00 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.33 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.67 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.67 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า มีความพึง
พอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  
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21. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพแม่บ้าน ต่อผลการด าเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.50 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.57 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.36 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.50 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.50 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.50 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.50 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.50 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพแม่บ้าน พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.57  

22. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อาชีพอ่ืนๆ ต่อผลการด าเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  

การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  
ความพึงพอใจ 

เฉลี่ย 
1 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 3.57 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 3.57 

3 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3.29 

4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 3.43 

5 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.29 

6 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.57 

7 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 3.57 

8 มีการแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3.57 

9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.57 

 จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพอ่ืนๆ พบว่า มีความพึงพอใจในมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม,มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม,มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด,มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น,มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.57  
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  0.00 – 1.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
    1.01 – 2.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    2.01 – 3.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    3.01 – 4.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    4.01 – 5.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 82 

3.3 แผนงานที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   3.3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครองในจัด

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร ่
 

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการ
อบรมพัฒนาความรู้ ในการดูแลเดก็/
บุตร ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคมและ
สติปัญญา 

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ในการดูแลเด็ก/บตุร ด้าน
ร่างกาย อารมณ ์สังคมและสติปญัญา 
 

10,000 7,800 100 78.00 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายของ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ดอนแร ่
 

จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ 
ส าหรับการพัฒนา 
การเรยีนการสอนตามปฐมวัย  
ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ดอนแร ่

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเดก็เล็ก 

68,000 
 

78,200 100 115.00 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอนแร ่
 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่
จ านวน 1 ศูนย ์ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดอนแรจ่ านวน 1 ศูนย์ 
จ านวน 46 คน จ านวน 245 วัน 

279,300 
 

217,035 100 77.71 

4 อาหารเสริม (นม)  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ 
จ านวน 1 ศูนย ์และส าหรับเด็ก
อนุบาลถึงเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.  จ านวน 2 โรงเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ 
จ านวน 1 ศูนย ์และส าหรับเด็กอนุบาล
ถึงเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จ านวน 2 
โรงเรียน 

403,000 
 

191,238.10 100 47.45 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
5 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  โรงเรียนวดัทุ่ง
หญ้าคมบาง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 98 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 82 คน 
 

392,000 
 

239,673 100 61.14 

6 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดนา
หนอง  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 55 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)ส าหรับเด็กอนุบาลถึงช้ัน ป.6 
จ านวน 63 คน 
 

220,000 
 

194,250 100 88.30 

7 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร ่
 

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก 
เข้าร่วมกิจกรรม ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ  สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ 
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาต ิ

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก 
เข้าร่วมกิจกรรม ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ  สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ ผู้
ทรงเป็นแม่แห่งชาต ิ

5,000 
 

4,734 100 94.68 

  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนแร่  พ้ืนที่/
ผลผลิตที่ได้ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเงิน 78,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 115 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่อาหารเสริม (นม)  พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ดอนแร่ จ านวน 1 ศูนย์ และส าหรับเด็กอนุบาลถึงเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.   จ านวน 2 โรงเรียน จ านวนเงิน 191,238.10บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 
ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
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 3.3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชนต าบลดอนแร ่
 

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มี
น้ าขัง และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 10 ต าบลดอนแร ่

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มี
น้ าขัง และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
10 ต าบลดอนแร ่

30,000 
 

24,946 100 83.15 

2 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
ต าบลดอนแร ่

ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า หมู่ที่ 1-10 

ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ 1-10 

100,000 56,000 100 56 

  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลดอนแร่ พ้ืนที่/ผลผลิตที่
ได้ ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มีน้ าขัง และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต าบลดอนแร่ จ านวนเงิน 24,946 บาท  คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต าบลดอนแร่ พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ ฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-10 จ านวนเงิน 56,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

   3.3.3 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์
คนชราในเขต อบต.ดอนแร ่

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์
คนชราในเขต อบต.ดอนแร ่

7,569,600  
 

7,012,300 100 92.64 

2 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับคนพิการในเขตต าบลดอนแร่ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับคนพิการในเขต อบต.ดอนแร่ 

1,939,200 1,731,200 100 89.27 

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส ์

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตต าบลดอน
แร่ 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ให้กับ ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบลดอนแร่ 
จ านวน 5 คน 

30,000 27,500 100 91.67 
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  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพ และสงเคราะห์คนชราในเขต อบต.ดอนแร่ จ านวนเงิน 7,012,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.64 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ  พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ 
สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับคนพิการในเขตต าบลดอนแร่ จ านวนเงิน 1,731,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

3.3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระราชพิธีเฉลมิพระเกียรติในวโรกาส
วันส าคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
และส่งเสรมิกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ 
เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บ
ดินทรเทพวรางกูร และส่งเสรมิกิจกรรม  
ประชาสมัพันธ์ เชิญชวน หรืออ านวย
ความสะดวก ให้แก่ประชาชน เพือ่
มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

70,000 23,987 100 34.27 

  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันส าคัญต่างๆ พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร และส่งเสริมกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี  จ านวนเงิน 23,987 บาท  คิดเป็นร้อยละ 34.27 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

3.3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ประเพณีวันสงกรานต ์และวันผู้สูงอายุ 

ประจ าป ี
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณีโดยสนับสนุนการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ าด าหัว
แด่ผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณีโดยสนับสนุนการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ าด าหัว
แด่ผู้สูงอาย ุ

30,000 
 

23,472 100 78.24 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
2 โครงการอนุรักษส์ืบสานประเพณลีอย

กระทงประจ าป ี
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
และประเพณีโดยสนับสนุนการจดังาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยการจดังานประเพณวีัน
ลอยกระทง 

30,000 10,530 100 35.10 

3 ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา
ประจ าป ี

ถวายเทียนจ าน าพรรษาวันทุ่งหญา้คม
บางและวัดนาหนอง 

ถวายเทียนจ าน าพรรษาวันทุ่งหญา้คม
บางและวัดนาหนอง 

30,000 8,504 100 28.35 

  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีโดยสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ าด าหัวแด่ผู้สูงอายุ จ านวนเงิน 23,472 บาท  คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจ านวนเงินที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษาประจ าปี พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ ถวายเทียน
จ าน าพรรษาวันทุ่งหญ้าคมบางและวัดนาหนอง จ านวนเงิน 8,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.35 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

3.3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 
อบรมการปูองกันยาเสพตดิให้กับ
ประชาชนและเยาวชนรวมทั้งจัดหา 
และพัฒนาผู้ให้ข่าวสารและสายลบั
เกี่ยวกับยาเสพติด 

อบรมการปูองกันยาเสพตดิให้กับ
ประชาชนและเยาวชนรวมทั้งจัดหา 
และพัฒนาผู้ให้ข่าวสารและสายลบั
เกี่ยวกับยาเสพติด 

40,000 
 

6,744 100 16.86 

2 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย 
ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรแก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจร แก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

20,000 9,080 100 45.4 
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ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
3 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย 

ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรแก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือ
เบื้องต้นจากการขับขี่ ส่งเสรมิความ
ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจร แก่
ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

20,000 8,960 100 44.80 

4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
แก่ประชาชน 

20,000 19,460 100 97.30 

 1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแก่ประชาชน จ านวนเงิน 19,460 บาท  คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       พ.ศ. 2565 

 2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้ อบรมการปูองกันยา
เสพติดให้กับประชาชนและเยาวชนรวมทั้งจัดหา และพัฒนาผู้ให้ข่าวสารและสายลับเกี่ยวกับยาเสพติด  จ านวนเงิน 6,744 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.86 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
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3.3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุร ี

เพื่ออุดหนุน อปท. เจ้าภาพ ในการ
ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุร ี

เพื่ออุดหนุน อปท. เจ้าภาพ ในการ
ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุร ี
 

20,000 18,000 100 90.00 

 1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปูาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางส าหรับศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่/ผลผลิตที่ได้อุดหนุน อปท. เจ้าภาพในการ
ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวนเงิน 18,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       พ.ศ. 2565 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 1. แผนงาน การศึกษา 
 1.1 โครงการ อบรมประชุม ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอนแร่    

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้ในการดูแลเด็ก/บตุร ดา้นรา่งกาย อารมณ ์
สังคมและสติปัญญา 

ครูและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการอบรมพฒันาความรู้
ในการดูแลเด็ก/บตุร ดา้นร่างกาย อารมณ ์
สังคมและสติปัญญา 
 

10,000 7,800 ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในหลักการ  
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อน
วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร ่

 

100 78.00 

 1.2  โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอนแร่    
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการ ส าหรับการพัฒนาการเรียน
การสอนตามปฐมวัย ให้แก่เด็กเลก็ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก 

68,000 
 

78,200 เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อบต.ดอนแร ่มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 

 

100 115.00 
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1.3  โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่    
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ดอนแร่จ านวน 1 ศูนย ์ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ดอนแร่จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 46 คน จ านวน 
245 วัน 

279,300 
 

217,035 เด็กเล็กไดร้ับอาหารที่มีคณุค่าและ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมี
ร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโต
สมวัย 

 

100 77.71 

 1.4  โครงการ อาหารเสริม (นม) 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรบัเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ จ านวน 1 ศูนย ์และ
ส าหรับเด็กอนุบาลถึงเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
จ านวน 2 โรงเรียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรบั
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนแร่ จ านวน 1 ศูนย ์
และส าหรับเด็กอนุบาลถึงเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
จ านวน 2 โรงเรียน 

403,000 
 

191,238.10 เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ประโยชน์
จากการได้รับอาหารเสรมิ(นม)ท าให้มี
รางกายที่แข็งแรง สมบูรณ ์

 

100 47.45 
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 1.5  โครงการ อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็กอนุบาลถึง
ช้ัน ป.6 จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 98 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส าหรับเด็กอนุบาล
ถึงช้ัน ป.6 จ านวน 82 คน 
 

392,000 
 

239,673 เด็กนักเรยีน ในต าบลดอนแรไ่ด้
ประโยชน์จากการได้รับสารอาหาร ตาม
หลักโภชนาการ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่สมวยั 

 

100 61.14 

 
1.6  โครงการ อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนาหนอง  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็กอนุบาลถึง
ช้ัน ป.6 จ านวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 
บาท จ านวน 55 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็กอนุบาล
ถึงช้ัน ป.6 จ านวน 63 คน 
 

220,000 
 

194,250 เด็กนักเรยีน ในต าบลดอนแรไ่ด้
ประโยชน์จากการได้รับสารอาหาร ตาม
หลักโภชนาการ เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่สมวยั 

 

100 88.30 
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1.7  โครงการ วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก เข้าร่วม
กิจกรรม ร าลึกถึงพระมหากรณุาธคิุณ  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ 

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็ก เข้าร่วม
กิจกรรม ร าลึกถึงพระมหากรณุาธคิุณ  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ 

5,000 
 

4,734 พระเกียรติคณุของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์ พระบรมราชิน ีนาถไดร้ับการ
เทิดทูนและเผยแพร่ต่อไป 

 

100 94.68 

     2. แผนงานสาธารณสุข 
2.1  โครงการ ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลดอนแร่   

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มีน้ าขัง และ
พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ต าบลดอนแร ่
 

ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มีน้ าขัง 
และพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 - หมูท่ี่ 10 ต าบล
ดอนแร ่
 

30,000 
 

24,946 ประชาชนไดร้ับการบริการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน ต าบล
ดอนแร ่

 

100 83.15 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 93 

2.2  โครงการ รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต าบลดอนแร่  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 
1-10 
 

ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 
1-10 
 

100,000 56,000 ประชาชนไดร้ับประโยชน์ จากการ
ปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้
ภายใน ต าบลดอนแร ่

 

100 56 

3. แผนงาน งบกลาง 
 3.1 โครงการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์คนชราในเขต 
อบต.ดอนแร ่

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสงเคราะห์คนชราใน
เขต อบต.ดอนแร ่

7,569,600  
 

7,012,300 ประชาชนผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพใน
เบื้องต้น 

 

100 92.64 

 3.2 โครงการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพให้กับคน
พิการในเขตต าบลดอนแร ่

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพให้กับคน
พิการในเขต อบต.ดอนแร ่

1,939,200 1,731,200 ผู้พิการในต าบลดอนแรไ่ดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและท าให้คณุภาพ
ชีวิตของผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น 

100 89.27 
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 3.3 โครงการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพให้กับผู้ปุวย
โรคเอดส์ในเขตต าบลดอนแร ่

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพให้กับ 
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตต าบลดอนแร่ จ านวน 5 คน 

30,000 27,500 ผู้ปุวยโรคเอดส์ในต าบลดอนแรไ่ดร้ับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นและท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้พิการมีชีวิตที่ดขีึ้น 

 

100 91.67 

4. แผนงาน สร้างความเข้มแขคงของชุมชน 
 4.1 โครงการ ปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันส าคัญต่างๆ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ
ส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน เพื่อมาร่วม
งานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
และส่งเสรมิกิจกรรม ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน เพื่อ
มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 

70,000 23,987 ประชาชนมีความสามัคคสีมานฉันท์
และร่วมมือปกปูองสถาบันชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

 

100 34.27 

 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 95 

5. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
      5.1 โครงการ ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี
โดยสนับสนุนการจัดงานประเพณวีันสงกรานต์ 
การรดน้ าด าหัวแดผู่สู้งอาย ุ

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และ
ประเพณีโดยสนับสนุนการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต์ การรดน้ าด าหัวแดผู่สู้งอาย ุ

30,000 
 

23,472 สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไปจนถึงลูกหลาน 

 

100 78.24 

 
      5.2 โครงการ อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม และประเพณี
โดยสนับสนุนการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  โดยการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 
 

30,000 10,530 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้
คงอยู่ต่อไปจนถึงลูกหลาน 

100 35.10 
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       5.3 โครงการ ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษาประจ าปี 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ถวายเทียนจ าน าพรรษาวันทุ่งหญา้คมบางและวดั
นาหนอง 

ถวายเทียนจ าน าพรรษาวันทุ่งหญา้คมบางและ
วัดนาหนอง 

30,000 8,504 ประชาชนต าบลดอนแร่ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามในกิจกรรมการร่วมถวาย
เทียนจ าน าพรรษา และตระหนักรู้ถึง
คุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

 

100 28.35 

 
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 6.1 โครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

อบรมการปูองกันยาเสพตดิให้กับประชาชนและ
เยาวชนรวมทั้งจัดหา และพัฒนาผูใ้ห้ข่าวสารและ
สายลบัเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

อบรมการปูองกันยาเสพตดิให้กับประชาชนและ
เยาวชนรวมทั้งจัดหา และพัฒนาผูใ้ห้ข่าวสาร
และสายลับเกี่ยวกับยาเสพตดิ 
 

40,000 
 

6,744 ประชาชนทราบถึงพิษภัยและโทษของยา
เสพติด และร่วมกันต่อต้านให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

 

100 16.86 
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6.2 โครงการ รณรงค์สร้างจิตส านึก ผู้ขับขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นจาก
การขับขี่ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างวินัย
จราจรแก่ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลปีใหม ่

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นจาก
การขับขี่ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างวินัย
จราจร แก่ประชาชนต าบลดอนแร ่รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลปีใหม ่
 

20,000 9,080 ท าให้ประชาชนไดร้ับบริการ 
มีความรู้ความเข้าใจและปฏบิัติตามกฎ
จราจรได้อย่างถูกต้อง และช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้ มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ินมี ลดอัตราการ
บาดเจ็บที่รุนแรงจากการเกิดอุบัตเิหต ุ

100 45.40 

 
6.3 โครงการ รณรงค์สร้างจิตส านึก ผู้ขับขี่ปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นจาก
การขับขี่ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างวินัย
จราจรแก่ประชาชนต าบลดอนแร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วยเหลือเบื้องต้นจาก
การขับขี่ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างวินัย
จราจร แก่ประชาชนต าบลดอนแร ่รณรงคส์ร้าง
จิตส านึกขับขี่ปลอดภยัช่วงเทศกาลสงกรานต ์

20,000 8,960 ท าให้ประชาชนไดร้ับบริการ มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎจราจร
ได้อย่างถูกต้อง และช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นได้ มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ินมี ลดอัตราการบาดเจ็บที่
รุนแรงจากการเกิดอุบัตเิหต ุ

100 44.80 
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6.4 โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง แก่ประชาชน 

20,000 19,460 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ของ ต. ดอนแรม่ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

100 97.30 

 
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 7.1 โครงการ อุดหนุนโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน แลพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

เพื่ออุดหนุน อปท. เจ้าภาพ ในการด าเนิน
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงานสถานที่
กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

เพื่ออุดหนุน อปท. เจ้าภาพ ในการด าเนิน
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงาน
สถานท่ีกลางส าหรับศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
 

20,000 18,000 ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานมสีถานท่ีกลางประสานให้
ความช่วยเหลือในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง

ราชบุร ี

100 90.00 
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สรุปโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ 
จริง 

1 อบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ 10,000 7,800.00 100 78.00 
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ 68,000 78,200.00 100 115.00 
3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ดอนแร่ 279,300 217,035.00 100 77.71 
4 อาหารเสริม (นม) 403,000 191,238.10 100 47.45 
5 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โรงเรียนวดัทุ่งหญ้าคมบาง 392,000 239,673.00 100 61.14 
6 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรยีนวัดนาหนอง 220,000 194,250.00 100 88.30 
7 วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่ 5,000 4,734.00 100 94.68 
8 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลดอนแร ่ 30,000 24,946.00 100 83.15 
9 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต าบลดอนแร ่ 100,000 56,000.00 100 56.00 

10 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,569,600 7,012,300.00 100 92.64 
11 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ 1,939,200 1,731,200.00 100 89.27 
12 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 30,000 27,500.00 100 91.67 
13 ปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันส าคัญต่างๆ 70,000 23,987.00 100 34.27 
14 ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจ าป ี 30,000 23,472.00 100 78.24 
15 อนุรักษ์สืบสานประเพณลีอยกระทงประจ าป ี 30,000 10,530.00 100 35.10 
16 ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าป ี 30,000 8,504.00 100 28.35 
17 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 40,000 6,744.00 100 16.86 
18 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 20,000 9,080.00 100 45.40 
19 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 20,000 8,960.00 100 44.80 
20 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย 20,000 19,460.00 100 97.30 
21 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
20,000 18,000.00 100 90.00 

รวมทั้งสิ้น 11,326,100 9,913,613.10 100 87.53 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 100 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565) 
  5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  

 จากการด าเนินการพบว่า ผลที่ได้จากการด าเนินงานมีดังนี้ 
ล าดับ โครงการ ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

1 อบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอนแร ่

จัดกิจกรรมอบรม/ประชุมผู้ปกครอง 1 ครั้ง 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแร ่

สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 46 คน จ านวน 245 วัน 

4 อาหารเสริม (นม) อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็กสงักัด อบต.ดอนแร่ 
1 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 โรงเรียน 

5 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
โรงเรียนวดัทุ่งหญ้าคมบาง 

อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวดัทุ่งหญ้า
คมบาง จ านวน 82 คน จ านวน 200 วัน 

6 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวดันาหนอง 

อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวดันา
หนอง จ านวน 63 คน จ านวน 200 วัน 

7 วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่ ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 1 ครั้ง 
8 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลดอนแร ่ ออกใส่ทรายอะเบท-ส ารวจภาชนะที่มีน้ าขัง และพ่น

หมอกควัน หมู่ที่ 1 - 10 
9 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต าบลดอนแร ่ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว หมู่ที่ 1-10 

10 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 
956 คน 

11 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 
192 คน 

12 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 
5 คน 

13 ปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสวันส าคญัต่างๆ 

ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ หรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนร่วมงานรัฐพิธีจ านวน 3 ครั้ง 

14 ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี จัดงานส่งเสริมประเพณี 1 ครั้ง 
15 อนุรักษ์สืบสานประเพณลีอยกระทงประจ าป ี จัดงานส่งเสริมประเพณี 1 ครั้ง 
16 ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าป ี จัดงานส่งเสริมประเพณี 1 ครั้ง 
17 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 1 ครั้ง 
18 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
ตั้งจุดบริการประชาชน 1 ครั้ง 

19 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดบริการประชาชนและด่านชมุชน 1 ครั้ง 

20 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย จัดฝึกอบรมการและซ้อมหนีไฟ 1 ครั้ง 
21 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานท่ี

กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี

อุดหนุนเทศบาลต าบลหลักเมือง 1 ครั้ง 

 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หนา้ 101 

5.2 คุณภาพ (Quality)  
 จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่พบว่า 

ล าดับ โครงการ ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 
1 อบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.ดอนแร ่
ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในหลักการ  การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ดอนแร ่

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ มี
พัฒนาการที่สมวัย 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่

เด็กเล็กมีร่างกายท่ีแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย 
 

4 อาหารเสริม (นม) เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมรีางกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
5 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

โรงเรียนวดัทุ่งหญ้าคมบาง 
เด็กนักเรยีน ไดร้ับสารอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
เด็กมีพัฒนาการทางดา้นร่างกายท่ีสมวัย 

6 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวดันาหนอง 

เด็กนักเรยีน ไดร้ับสารอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
เด็กมีพัฒนาการทางดา้นร่างกายท่ีสมวัย 

7 วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร ่ เด็กเล็กไดร้ับการปลูกฝังให้มีความรักสามคัคีและรัก
ในสถาบันหลักของชาต ิ

8 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต าบลดอนแร ่ ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
9 รณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต าบลดอนแร ่ ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับ้า 

10 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายไุด้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
11 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
12 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
13 ปกปูองเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสวันส าคญัต่างๆ 

ประชาชนมีความสามัคคี และร่วมมือกันปกปูอง
สถาบนัหลักของชาต ิ

14 ประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

15 อนุรักษ์สืบสานประเพณลีอยกระทงประจ าป ี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

16 ประเพณีถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าป ี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

17 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประชาชนปลอดภัยจากปญัหายาเสพติด 
18 รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วง

เทศกาลปีใหม ่
ท าให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
มี ลดอัตราการบาดเจบ็ท่ีรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 

19 
รณรงค์สร้างจติส านึก ผู้ขับข่ีปลอดภัย ต าบลดอนแร่ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ท าให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
มี ลดอัตราการบาดเจบ็ท่ีรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 

20 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย เด็กเล็กและครูมีความรู้ในการหนีไฟ 
21 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานท่ี

กลางส าหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี

ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือในพื้นที่อ าเภอเมือง
ราชบุร ี
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5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
 ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราคากลางที่ก าหนด 

5.4 เวลา (Time)  
   การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดตามสัญญา ยกเว้นบางโครงการล่าช้าเนื่องจากการ
บริหารงานของผู้รับเหมาและได้รับงบประมาณล่าช้า 

5.5 การได้รับประโยชน์ 
1. ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในหลักการ  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
2. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและ

เหมาะสมตามวัย 
3. เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมี

ร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย 
4. เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ประโยชน์จากการได้รับอาหารเสริม(นม)ท าให้มีรางกายท่ี

แข็งแรง สมบูรณ์ 
5. เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีและรักในสถาบันหลักของชาติ 
6. ประชาชนได้รับการบริการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน ต าบลดอนแร่ 
7. ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ต าบลดอนแร่ 
8. ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
9. ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
10. ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
11. ประชาชนมีความสามัคคี และร่วมมือกันปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
12. ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป 
13. ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
14. ประชาชนได้รับ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี ลดอัตราการบาดเจ็บที่รุนแรง

จากการเกิดอุบัติเหตุ 
15. เด็กเล็กและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจในการหนีไฟ  
16. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานมีสถานที่กลางประสานให้ความช่วยเหลือใน

พ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี 
 
5.6 การวัดผล 

 จากการด าเนินโครงการสามารถด าเนินการได้ตรงตามเปูาหมายผลผลิตที่ก าหนดตาม        
(Key Performance Indicators : KPIs) และสามารถวัดค่าความพึงพอใจจากการด าเนินงาน ในระดับ 
“พอใจ”ขึ้นไป ได้สูงกว่าร้อยละ 80 

  5.7 ผลกระทบ (Impact) 
 จากการด าเนินงานสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไม่พบผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายในอนาคต 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

************************ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1 ความส าเรคจการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติฯ การด าเนินงาน 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 14 6,892,185 - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 5 6,280,000 2 135,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 27 12,081,100 22 12,009,321 16 9,851,369.10 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 8 2,276,396 7 200,000 4 44,244.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 3 2,620,000 1 2,400,000 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 7 920,000 5 379,000 1 18,000.00 

รวม 64 31,069,681 37 15,123,321 21 9,913,613.10 

 จากผลการด าเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -         
30 กันยายน พ.ศ. 2565 พบว่าได้มีการด าเนินงานจ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.76            
ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวน 37 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 32.81 ของโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 จ านวน 64 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์รายละเอียดดังนี้ 

 1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  จากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ไม่ได้ด าเนินการ 

 1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ จากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง จากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
72.73 ของจ านวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 จ านวน 22 โครงการ และคิด
เป็นร้อยละ 59.26 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 27 
โครงการ 

1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร    
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 ของจ านวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์  ที่ 4 จ านวน 7 โครงการ 
และคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 
8 โครงการ 

1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินไว้ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน   
1 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,400,00 บาท) 

 1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00          
ของจ านวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 5 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
14.29 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 7 โครงการ 
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1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศพบว่าเป็นชาย 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 

และหญิง 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 
 2. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุพบว่ากลุ่มอายุ 46 -59 ปี มีจ านวนมากที่สุด

จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 
 3. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มระดับการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 
 4. จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างแยกตามอาชีพหลักพบว่า อาชีพเกษตรกร มีจ านวนสูงสุด 

จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
5. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง      

มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.66 
6. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในเพศชายพบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง         

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 
7. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในเพศหญิง พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง      

มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 
8. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุต่ ากว่า 18 ปี พบว่า มีความพึงพอใจ

ในเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
9. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 18-45 ปี พบว่า มีความพึงพอใจใน

เรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.78 
10. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 46-59 ปี พบว่า มีความพึงพอใจ

ในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 
11. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 60-69 ปี พบว่า มีความพึงพอใจ

ในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.53 
12. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 70-79 ปี พบว่า มีความพึงพอใจ

ในเรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 
13. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่า มีความพึง

พอใจในเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 

14. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่ามี
ความพึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนน
เฉลี่ย 3.58 

15. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มาก
ที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 

16. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่อง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น,มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
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17. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มี
ความพึงพอใจในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนน
เฉลี่ย 3.74 

18. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มี
ความพึงพอใจในเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้
คะแนนเฉลี่ย 3.50 

19. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบว่า มี
ความพึงพอใจ ในเรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 

20. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า มี
ความพึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการแก้ไข
ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 

21. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พบว่า มี
ความพึงพอใจในเรื่อง มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มากที่สุด
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74 

22. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพรับจ้าง พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 

23. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพเกษตรกร พบว่า มีความพึงพอใจ
ในเรื่อง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.67 

24. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า มีความ
พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 

25. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพแม่บ้าน พบว่า มีความพึงพอใจใน
เรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.57 

26. จากการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในอาชีพอ่ืนๆ พบว่า มีความพึงพอใจในมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม,มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม,มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด,มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น,มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มากที่สุดได้คะแนนเฉลี่ย 3.57  

 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  0.00 – 1.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
  1.01 – 2.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  2.01 – 3.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  3.01 – 4.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  4.01 – 5.00   ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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1.3 ความส าเรคจการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
 1. ผู้ปกครองได้เข้ารับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
2. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและ

เหมาะสมตามวัย 
3. เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมี

ร่างกายที่แข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย 
4. เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ประโยชน์จากการได้รับอาหารเสริม(นม)ท าให้มีรางกายท่ี

แข็งแรง สมบูรณ์ 
5. เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีและรักในสถาบันหลักของชาติ 
6. ประชาชนได้รับการบริการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน ต าบลดอนแร่ 
7. ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ต าบลดอนแร่ 
8. ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
9. ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
10. ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 
11. ประชาชนมีความสามัคคี และร่วมมือกันปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
12. ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป 
13. ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
14. ประชาชนได้รับ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี ลดอัตราการบาดเจ็บที่รุนแรง

จากการเกิดอุบัติเหตุ 
15. เด็กเล็กและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจในการหนีไฟ  
16. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานมีสถานที่กลางประสานให้ความช่วยเหลือใน

พ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี 
1.4 ความส าเรคจการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

   1.4.1 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
พบว่า ไม่มีการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ 

1.4.2 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ ไม่มีการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ 

 1.4.3 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
พบว่ามีการด าเนินการ ทั้งสิ้นจ านวน 16 โครงการ สามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้ 1)แผนงานการศึกษา มีการ
ส่งเสริมการศึกษาเด็กเล็กและเด็กวัยประถม จ านวน 7 โครงการ 2)แผนงานสาธารณสุข มีการส่งเสริมความ
ปลอดภัยจากโรคติดเชื่อของประชาชน จ านวน 2 โครงการ 3) แผนงานงบกลาง การสังคมสงเคราะห์มีการ
สนับสนุนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 3 โครงการ       
4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี รักในสถาบันหลักของชาติ
ส่ง เสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจ านวน 1 โครงการ 5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ มี
การส่ ง เสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ  รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 
9,851,369.10 บาท ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนได้รับ 1. ผู้ปกครองได้เข้ารับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
2. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแร่ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย
3. เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีร่างกายที่แข็งแรง
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และเจริญเติบโตสมวัย 4. เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ประโยชน์จากการได้รับอาหารเสริม(นม)ท าให้มีรางกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 5. เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรักสามัคคีและรักในสถาบันหลักของชาติ 6. ประชาชน
ได้รับการบริการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน ต าบลดอนแร่  7. ประชาชนได้รับประโยชน์ จาก
การปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ต าบลดอนแร่ 8. ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 9. ผู้
พิการได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 10. ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น 11. ประชาชนมีความ
สามัคคี และร่วมมือกันปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 12. ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป 

1.4.4 โครงการพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร พบว่ามีการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,244 บาท สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้      
1. ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 2. ประชาชนได้รับ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี 
ลดอัตราการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 3. เด็กเล็กและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจใน
การหนีไฟ  

1.4.5 โครงการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่มีการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ แต่ได้มีการกันเงินส าหรับด าเนินงาน 1 โครงการ คือโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,400,000 บาท ใช้ส าหรับด าเนินงานจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ 

 1.4.6 โครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร พบว่ามีการด าเนินงานทั้งสินจ านวน 1 
โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,000.00 บาท สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 1) มีการตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนร่วมกันของอ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน 1 โครงการ ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนได้รับ คือมี 
สถานที่กลางในการประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี  
  1.5 ผลส าเรคจที่วัดได้ 

 จากการด าเนินการโครงการ พบว่ามีการด าเนินงานส าเรคจตามที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด 
(Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง  

1. อบรม/ประชุมผู้ปกครอง เรื่องหลักการจัดการศึกษาส าหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียน 
จ านวน 1 ครั้ง 

2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนา ส าหรับเด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ จ านวน 46 คน 

3. จัดอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแร่ จ านวน 46 คน 

4. จัดอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแร่ จ านวน 1 ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 2 โรงเรียน 

5. จัดอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง จ านวน 82 คน 
จ านวน 200 วัน 

6. จัดอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดนาหนอง จ านวน 63 คน จ านวน 
200 วัน 

7. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ครั้ง 
8. จัดกิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายในพ้ืนที่ต าบลดอนแร่ หมู่ที่ 1-10 
9. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสุนัขและแมวในพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 
10.  สนับสนุนเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 956 ราย 
11.  สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 192 ราย 
12. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 5 ราย 
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13.  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนร่วมงานรัฐพิธี 
จ านวน 3 ครั้ง 

14. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จ านวน 1 ครั้ง 
16. จัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา จ านวน 1 ครั้ง 
17. จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 1 ครั้ง 
18. ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 
19. ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง 
20. อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยบหนีไฟ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ครั้ง 
21. อุดหนุนเทศบาลต าบลหลักเมือง 1 ครั้งเพื่อด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

จากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่พบว่าผลกระทบที่เกิดจากการ
พัฒนาในช่วงที่ผ่านมสามารถสรุปได้โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค พบว่าสภาพพ้ืนที่
ภายในต าบลดอนแร่มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ดังนั้น
การดูแลปรับปรุงซ่อมแซมจึงเป็นผลกระทบที่อาจขึ้นในอนาคต และต้องใช้งบประมาณในการจัดการ
ดูแลสาธารณูปโภคดังกล่าวให้ใช้การได้ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  พบว่าการ
พ้ืนที่ต าบลดอนแร่เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งจ าเป็นและต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และการ
กระจายรายได้แก่ประชาชนยังอยู่ในเปูาประสงค์หลักที่ต้องส่งเสริมพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พบว่าการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคี และความปรองดองในชุมชนยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มี
การด าเนินงานและจัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดอนแร่เป็นต าบลที่น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
พบว่านอกจากปัญหาทางด้านสังคม ยาเสพติด และปัญหาด้านภัยพิบัติเป็นปัญหาที่ใหญข่ึ้นในพื้นที่ต าบล
ดอนแร่ทั้งในเรื่องของ วาตภัย อุทกภัย ท าให้บ้านพักอาศัย และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ที่ต้องใช้
งบประมาณในการเยียวยาประชาชนทุกปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า
ปัญหานี้อยู่ใกล้ตัวประชาชนมากมันคือสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การส่งเสริมให้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่หลายคนมองไม่เห็นพิษภัยที่เกิดโดยตรงแต่มักเกิดขึ้นโดยอ้อมท า
ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ ภาวะโลกร้อนเป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร พบว่าวิทยาการในปัจจุบันมี
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่จึงต้องมีการปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ทันสมัย พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตรงตามความสามรถและหน้าที่ พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อน ามาพัฒนาพื้นที่ต าบลดอนแร่ต่อไป 

2.2 ข้อสังเกต 
 1. การปรับปรุง/ซ่อมบ ารุง มักด าเนินการหลังจากมีความเสียหายเกิดขึ้นท าให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อนหลังจากนั้นจึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
2. สังคมผู้สูงวัยในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีประชากรเพ่ิมขึ้นทุกวัน การพัฒนาอาชีพแบบ

ไหนที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย 
3. กระแสโลกาภิวัตน์ กับระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสังคมไทยปรับใช้ด้วยกันได้

หรือไม่ 
4. ความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ 
5. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนมีการรับมือกับปัญหาจาก อุบัติภัย ภัยสังคม      

ภัยพิบัติ ได้หรือไม่ 
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาใหญ่ใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้าม 
7. ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นในการ

ขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 ข้อเสนอแนะ 

   1. การพัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลน 
   2. การซ่อมบ ารุง/ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

3. ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย 
4. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน การพูดคุยยอมรับซึ่งกันและกัน

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
5. ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ในการรับมือกับภัยต่างๆ กับประชาชนต าบลดอนแร่ 
6. ส่งเสริมการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาระบบการบริหารใช้คนให้ตรงกับงาน 

2.4 ผลจากการพัฒนา 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพจากการพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรและการ

ส่งเสริมอาชีพ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาสังคมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในเด็ก สตรี คนชรา 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ 
5. ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานราชการที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี

เครื่องมืออันทันสมัยเหมาะสมในการให้บริการ 
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2.5 ผลสรุปภาพรวม 
 การด าเนินงานในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  
ปี 2565 

ร้อยละ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ  
ปี 2565 

ร้อยละ ด าเนินการจริง ร้อยละ 

โครงการ 64 100.00 37 57.81 21 32.81 

งบประมาณ 31,069,681 100.00 15,123,321 48.68 9,913,613.10 31.91 
หมายเหตุ เปรียบเทียบร้อยละจากจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการของประชาชนและความจ าเป็นในพ้ืนที่ต าบล   
ดอนแร่ มีจ านวน 64 โครงการ และต้องใช้งบประมาณสูงถึง 31,069,681 บาท แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของ
งบประมาณ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ สามารถอนุมัติงบประมาณได้เพียง 37 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.81 และงบประมาณ 15,123,321 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.68 และจากการด าเนินงานในรอบ 
ปีงบประมาณ 2565 พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ สามารถด าเนินการโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ
จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.81 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ 
9,913,613.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการได้รับ
งบประมาณและการจัดเก็บรายได้เข้ามาไม่เพียงพอที่จะน ามาด าเนินงานได้ครบทั้งหมด 37 โครงการ 

 


