ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4
...................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 2๕๓ ในการดาเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบั ญญัติ เพื่อให้ป ระชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริห ารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปั จ จุ บั น มาตรา 58/5 วรรคห้ า ซึ่ ง กาหนดให้ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลจั ด ทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปีทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
25๖0 มาตรา 2๕๓ และพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปั จ จุ บั น มาตรา 58/5 วรรคห้ า จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณและ
การใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 25๖4 ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น โดยได้ ปิ ด ประกาศไว้
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน หรือทางเว็บไซต์ www.dontanin go.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิ น งานแผนและงบประมาณ หมายเลขโทรศั พ ท์
0๔๔-๐๐๐๑๓๙
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.25๖5

(นายสมาน แก้วดอนรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 25๖4

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
งานแผนและงบประมาณ
โทร. 0-๔๔๐0-๐๑๓๙
โทรสาร. 0-๔๔๐0-๐๑๓๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4
...................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 2๕๓ ในการดาเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบั ญญัติ เพื่อให้ป ระชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริห ารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึ ง
ปั จ จุ บั น มาตรา 58/5 วรรคห้ า ซึ่ ง ก าหนดให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ด ท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี ทั้งให้ประกาศรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 2๕๓ และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรคห้า จึงขอประกาศผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.25๖๐ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากั บการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ข. พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มุ่งพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
4. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
6. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง เสริมสร้างความอบอุ่นของ
สถาบันครอบครัวและได้รับสวัสดิการตามสมควร
8. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ ดี แ ละมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
/ค.จุดมุ่งหมาย....-

-2ค.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็ว
2. ขยายเขตไฟฟ้าตามหมู่บ้านและโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. ประชาชนมีน้าในการอุปโภคบริโภคและการทาเกษตร
4. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับความช่วยเหลือ
7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
10. ประชาชนมีความรู้ และได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ประชาชนได้รับสวัสดิการและความเป็นอยู่ดีขึ้น
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้7 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.
2.

2. ด้านเศรษฐกิจ

3.
4.
1.
2.
3.

3. ด้านสังคม

1.
2.
3.

แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน
สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า
ก่ อ สร้ า ง ขยายเขตไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง โคมไฟฟ้ า
สาธารณะ
ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า
ส่ ง เสริ ม อาชี พ และกระจายรายได้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะอาชี พ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม อาชี พ และ
ประชาชนทั่วไป
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความสามารถในการเพิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตร
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
๔.ด้านการ....

-3ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.
2.
3.

5. ด้านสาธารณสุข
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
1.
2.

3.
๗. ด้ า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร 1.
จัดการ
2.
3.

แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ
การท านุ บ ารุ ง ศาสนาและอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ
ชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบาบั ด และฟื้น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ทุกๆ
ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่น

จ. การวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ.25๖1 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25๖1 - 2565)
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 25๖๒ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25๖1 2565) สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

-๔ยุทธศา
สตร์
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
สังคม
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
สาธารณสุข
๖.ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การการบริ ห ารให้ มี
ประสิทธิภาพ

(ปีที่1) 2561
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

(ปีที่ 2) 2562
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

(ปีที่ 3) 2563
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

(ปีที่ 4) 2564
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

66

28,670,000

87

50,770,000

66

30,540,000

30

20,400,000

247

130,380,000

15

2,750,000

14

2,550,000

14

2,550,000

14

2,550,000

57

10,400,000

28

15,108,000

17

12,898,000

15

11,968,000

12

11,968,000

72

51,942,000

38

4,399,000

20

5,199,000

18

3,199,000

10

3,199,000

86

15,996,000

10

750,000

8

700,000

8

700,000

8

700,000

42

2,850,000

9

950,000

7

870,000

7

870,000

7

870,000

30

3,560,000

32

5,260,000

25

3,550,000

19

3,407,000

12

3,100,000

88

15,317,000

ฉ. การจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้จัดทางบประมาณเพื่อดาเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 25๖4
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมและโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลรวม
ทั้งสิ้น 8๖ โครงการมีการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 28,3748,207.๔๘ บาท
ช. การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินการ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2564 และงบอื่น ๆ

ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
บ้านกู่ ตาบลดอนตะหนิน ตาม
แบบมาตรฐานทรัพยากรน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนินอาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ


งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

3,821,000

2,590,000

/ลาดับที่ 2…

ลาดับ
ที่
2

3

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทา ผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) บ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่
6 ตาบลดอนตะหนิน อาเภอ
บัวใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว
710 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

-๕ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ


3

4
5

6

1,791,000

930,000

3,064,173

1,680,000



ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
1 แผนที่วางไว้มีการเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ มี
2

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
เป็นจานวนมาก
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็น
ตามแผนทีต่ ั้งไว้
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน
จึงไม่เห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
กาหนดไว้
งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ
ระยะเวลาในการจัดทาโครงการทีก่ าหนดตาม
แผนปฏิบัตไิ ม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร
ควรดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายทีต่ ้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสาคัญและทาความเข้าใจเกีย่ วกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ปัญหา/อุปสรรค
ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
ใช้งบประมาณตามโครงการที่กาหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ
หน่วยงานเห็นความสาคัญในการจัดทา
โครงการ โดยคานึงถึงตัวชี้วัดที่กาหนดเพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จดั ขึ้น
ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถนาข้อมูลไปสรุปผลได้

-6แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ค าชี้ แ จง: แบบที่ ๓/๑ แบบประเมิ น ตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ
๖ เดือนโดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4
ส่วน ที่๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม

จานวนโครงการ
บรรจุใน
ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญ
คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนา
บัญญัติ
ของโครงการที่
ท้องถิ่น
(นาไป
ปรากฏในแผนฯ
ปฏิบัติ)
38
28
73.68%
8
5
62.50 %
20
14
70.00 %
32
24
62.85 %
8
5

6
3

75.00 %
60.00 %

20

15

75.00 %

133

95

71.42 %

-7การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘หมวด ๖ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ 29 และข้อ 30 ประกอบกับหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๘เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ลงวันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕)เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖๕)และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพื่อความสอดคล้องของการพัฒนาท้องถิ่นโดย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 25๖1 - 2565)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือ
ดังกล่ าวข้างต้นและ เอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่ งที่ส่งมาด้ว ย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัด คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และ
เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันประกาศใช้แ ผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ 2กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาโดย
สรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียดดังนี้
/การประเมินคุณภาพ...

-8การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 25๖1 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

๒.สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25๖1 – 2565) เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัด ทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒หน้ า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (แนว
ทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการส าหรั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความสอดคล้ อ งของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน ได้ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้
ดาเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖๔ (เวลา๐๙.๐๐ น.) ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้

/สรุปการติดตาม...

-9สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนน
เต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕

คะแนน
ที่ได้
๑๐
๙
๙
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
4
2
4

๕

๕

๔
๕
๕
๓
๑๐๐

๔
๕
๕
๓
๙5

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘หมวด ๖ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยึดหลั กธรรมาภิบ าลและปรับ ระบบการทางานให้ มีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

-10องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนิ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดื อนตุล าคม ๒๕๖๓–
กันยายน ๒๕๖๔) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูล
ในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ส่วนที่ 2 สรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังสานักงานที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนิน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนกุดตะโพธิ์ หมูที่ 6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กรวย หมู่ที่ 1๒
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่
หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่
หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้า
บ่า หมู่ที่ 3
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้า
บ่า -บ้านเกาะ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกู่
หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ ๑
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ ๑0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ
โอน

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณ

ข้อบัญญัติปี 6๔

กองช่าง

230,000

229,600

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 6๔

กองช่าง

93,500

93,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 6๔

กองช่าง

145,652

145,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 6๔

กองช่าง

300,000

299,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

302,030

301,500

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

105,000

104,500

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

176,000

140,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

190,000

189,500

ดาเนินการแล้ว

กองช่าง

110,000

109 ,500

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

19,000

18,824

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

95,000

94,400

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

305,800

305,500

ดาเนินการแล้ว

314,300

314,000

ข้อบัญญัติปี 64

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

ผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว

-11ที่

แหล่งเงิน
ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

๓00,000

300,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

205,000

204,500

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

300,000

299,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

291,700

291,000

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

18,882

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

52,893

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

56,618

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

53,788

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

300,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ก่อสร้างทางระบายน้าภายในบ้านโนนนา
ข้อบัญญัติปี 64
งาม หมู่ที่ 9

กองช่าง

๒๗๖,๐๐๐

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

149,300

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

125,100

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

170,400

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

กองช่าง

299,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 63

กองช่าง

1,236,233

782,000

ดาเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทา
14 ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์คอนกรีตบ้าน
ดอนรี หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
15
ทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ
โอน

เจ้าของ
งบประมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนนา
งาม หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทองหลางน้อยสายทางบ้านนายพรม
บรรจงนอก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทองหลางน้อยสายทางสี่แยกถึงบ้านนาย
สัญชัย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทองหลางน้อยสายทางบ้านนางต้อย
พืชนอก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทองหลางน้อยสายทางบ้านนางสุดใจ
พยัคฆ์ศรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทา
ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์คอนกรีตบ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ ๘

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
กรวยหมู่ที่ 12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราว
สะพานบ้านเกาะ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ทางเข้าบ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยทาผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10

ผลการ
ดาเนินงาน

-12ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกู่ ตาบลดอนตะ
29 หนิน ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยทา ผิวทางแบบแอสฟัลท์
30
ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตาบลดอนตะ
หนิน อาเภอบัวใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว
31 710 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณที่
งบประมาณ ขออนุมัติ/โอน

งบดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 64

กองช่าง

3,821,000

2,590,000

ดาเนินการแล้ว

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 64

กองช่าง

1,791,000

930,000

ดาเนินการแล้ว

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 64

กองช่าง

3,064,173

1,680,000

ดาเนินการแล้ว

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่
1
2
3
4

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ ผลการดาเนินงาน
โอน
15,000
14,360
ดาเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่
อาชีพ
วัสดุการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

50,000
20,000
20,000

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/โอน
7,400,000
2,200,000
12,000
25,000

21,810
-

ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน

1
2
3

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์
อุดหนุน อบต.บัวใหญ่
(ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64

เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

3
4
5

งบดาเนินการ ผลการดาเนินงาน
7,390,900
2,166,200
11,000
4,965

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

20,000

20,000

ดาเนินการแล้ว

5,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

-13ที่
6
7
8
9

ข้อบัญญัติปี 64

เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/โอน
10,000

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
การให้ความช่วยเหลือตามอานาจ
หน้าที่
วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและ
ประเพณีสงกรานต์
การดาเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ

งบดาเนินการ ผลการดาเนินงาน
-

ไม่ได้ดาเนินการ

80,000

37,050

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

30,000

20,860

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณที่
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แหล่งเงิน
ขออนุมัติ/
โอน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ 856,000
1
ในเขตตาบลดอนตะหนิน 4 แห่ง
ค่าอาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ 534,560
2
เจ้าของ
งบประมาณ

3
4

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7
7
8
9
10
11
12
13
14

ผลการดาเนินงาน

846,620

ดาเนินการเสร็จแล้ว

465,978.48

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ฝึกศึกษานอกห้องเรียนสาหรับเด็ก ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

15,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

297,900

216,610

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
วันเด็กแห่งชาติ

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

8,000

5,180

ดาเนินการเสร็จแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

15,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

วันเด็กแห่งชาติ

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

15,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

อุดหนุนที่ทาการอาเภอบัวใหญ่
(การจัดงานรัฐพิธี)
แห่เทียนจานาพรรษา
ร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าว
สุรนารี ประจาปี 2564
กีฬาต้านยาเสพติด
วัสดุอุปกรณ์กีฬา
จัดจ้างครูสอนดนตรีไทย
สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง

ข้อบัญญัติปี 64

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ
ข้อบัญญัติปี 64 กองการศึกษาฯ

10,000
50,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64

50,000
50,000
30,000
30,000

18,160

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

การบริหารงานสถานศึกษา
5 ค่าอาหาร
6

งบดาเนินการ

สานักปลัด

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

-145. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ ผลการดาเนินงาน
โอน
80,000
80,000
ดาเนินการเสร็จแล้ว

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณ

1

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

รณรงค์และป้องกันโรค
ข้อบัญญัติปี 64
ไข้เลือดออก
รณรงค์และป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ข้อบัญญัติปี 64
และโรคระบาดอื่นๆ
อุดหนุนสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น ข้อบัญญัติปี 64
(อสม.)

สานักปลัด

30,000

8,505

ดาเนินการเสร็จแล้ว

สานักปลัด

31,500

30,960

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

260,000

260,000

ดาเนินการแล้ว

2
3
4

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3
4

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ
โอน
10,000
1,200

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณ

Big Cleaning Dai

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

คลองสวยน้าใสปรับภูมิทัศน์ลา
ห้วยในพื้นที่ตาบลดอนตะหนิน
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
จัดการขยะในพื้นที่
ปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

70,000

67,900

ดาเนินการแล้ว

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

10,000

-

ไม่ได้ดาเนินการ

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

120,000

119,990

ดาเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบริหารให้มีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แหล่งเงิน

เจ้าของ
งบประมาณ

1
3
4

สมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลือกิจการประปา
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64
ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ข้อบัญญัติปี 64

สานักปลัด

5

6

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/ งบดาเนินการ
โอน
80,000
37,060
300,000
300,000
320,000
320,000
10,000
-

60,000

51,620

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

-15ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ขออนุมัติ/โอน
22,000

งบดาเนินก
าร
21,๕00

ข้อบัญญัติปี 64

เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด/
กองคลัง
กองคลัง

17,000

16,๕00

ดาเนินการแล้ว

แหล่งเงิน

ผลการดาเนินงาน

ข้อบัญญัติปี 64

7

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ค
จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

ข้อบัญญัติปี 64

กองคลัง

7,500

7,๕00

ดาเนินการแล้ว

8

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์

ข้อบัญญัติปี 64

กองคลัง

8,900

8,๕00

ดาเนินการแล้ว

9

เครื่องสารองไฟ

ข้อบัญญัติปี 64

กองคลัง

5,800

5,800

ดาเนินการแล้ว

5
6

ดาเนินการแล้ว

ส่วนที่ ๓
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
ด้านรายรับ
รายการ
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวด รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวด รายได้จากทรัพย์สิน
หมวด เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป
รวม

ประมาณการ
3,000.00
7๒๐,000.00
๓,000.๐๐
300,000.00
๑,026,000.00

รับจริง
3,๖00.00
541,516.๐๐
2,946.18
300,000.00
847,580.54

หมายเหตุ

ประมาณการ
14,250.00

จ่ายจริง
14,520.00

หมายเหตุ

226,480.00
440,000.00

205,708.20
314,750.00

260,000.00

259,927.54

85,000.00
1,026,000.00

37,500.00
832,405.74

ด้านรายจ่าย
รายการ

-

หมวดงบกลาง
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
หมวดค่าครุภัณฑ์
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

-๑๖-

สรุปรายรับรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
รวม

4,670.53
16,631.30
38,319.27
56,670.00

บาท
บาท
บาท
บาท

15,484,185.16
15,802,590.30
5,200,000.00

36,603,068.56

บาท
บาท
บาท

บาท

รายจ่าย
หมวดรายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)
(ฝ่ายประจา)
หมวดค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รวม

11,033,901.36
7,066,922.00
2,446,200.00
4,620,722.00
1,263,720.00
603,474.00
๒,503,218.23
945,213.01
260,536.79
1,126,620.00
98,850.00
1,508,824.00
5,200,000.00
20,000.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3๑,631,279.39

บาท

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

-๑๗ปัญหาและอุปสรรค
1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก
2. การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดไว้
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
5. ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กาหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการเช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
6. การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า
7. การเกิดโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ต้องดาเนินการตามมาตรการป้องกันการ
ป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผลต่อการดาเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจานวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค บางโครงการ/บางกิจกรรมไม่สามามารถดาเนินโครงการได้ ทาให้การดาเนินการไม่
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง
ข้อแสนอแนะ
1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร
2. ควรดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสาคัญและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
4. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กาหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
5. หน่วยงานเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการ โดยคานึงถึงตัวชี้วัดที่กาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
6. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถนาข้อมูลไปสรุปผลได้
7. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินจึงได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ
ข. ผลการดาเนินงาน
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิน ได้ด าเนิ นการโครงการตามข้ อบั ญ ญัติ งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 25๖4 และโครงการอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ โดย
ได้รั บ ความร่ ว มมือ การส่ งเสริ มและสนั บ สนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบความสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้
แนบภาพถ่ายผลการดาเนินงานแนบท้ายประกาศนี้

-18ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่ว ยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.25๖5

(นายสมาน แก้วดอนรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

