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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑(วงรอบเดือนเมษายน) 

 ******************* 
 ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงรอบเดือนเมษายน มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
        “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม   ภายใต้ประชาคมอาเซียน” 
 

ข. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
 ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
          ๓. จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ    
          ๔. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ก่อสร้างแหล่งน้ า และคลองส่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้   
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

ค. เป้าประสงค์ ( Goals)  
 ๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
 ๒. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น และคลอง 
 ๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
   ๔. เด็กเยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษา สวัสดิการฯ 
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๕. สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 
 ๖. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินฯ 
 ๗. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆจากภาครัฐฯ 
 ๘. -ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดต่อไป  
          

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      แผนงานเคหะและชุมชน 
               แผนงานการเกษตร 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
               แผนงานการศึกษา 
               แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  แผนงานงบกลาง 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               แผนงานเคหะและชุมชน   
                 แผนงานการเกษตร  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                         แผนงานงบกลาง    
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ. การวางแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๐  รายละเอียดดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามกระบวนการ
ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จ านวน 
๘๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๒๗๒,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในการติดตามและ
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ประเมินผลแผน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วงรอบเดือนเมษายน สามารถด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได ้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตาม
แผนสามปี 

งบประมาณ โครงการ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ โครงการ 
ไม่ใช้งบ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการฯ 

๓๒ 
๒๕ 

 
  ๔ 

 
๑๔ 

 
๑๑ 

๒๐,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๕,๗๕๑,๖๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๘๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๙๕๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๔ 
๑๔ 

 
  ๒ 

 
๘ 
 

๖ 

๙,๗๔๒,๕๐๐.๐๐๓
๖,๒๐๔,๙๗๗.๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ 

  
๒๑๖,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม ๘๖ ๒๘,๒๗๒,๖๐๐.๐๐ ๔๔ ๑๖,๔๕๕,๔๗๗.๐๐ - 
          

..ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนและตามข้อบัญญัติงบประมาณ.. 
 

จ านวนโครงการ 
ตามแผน ปี ๒๕๖๑ 

จ านวนโครงการตาม 
แผนที่น ามาจัดท าข้อ 
บัญญัติฯ ปี ๒๕๖๐ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการตาม
ข้อบัญญัติฯ  

ที่มีการเบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  =  ๓๒  โครงการ  ๑๔  โครงการ ๑๖.๓๐ ๒  โครงการ   ๔.๕๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  =  ๒๕  โครงการ ๑๔  โครงการ ๑๖.๓๐      ๑๑  โครงการ ๒๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  =    ๔  โครงการ   ๒  โครงการ   ๒.๓๐  ๑  โครงการ  ๒.๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  =  ๑๔  โครงการ   ๘  โครงการ   ๙.๓๐  ๑  โครงการ  ๒.๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  =  ๑๑  โครงการ    ๖  โครงการ   ๗.๐๐ ๓  โครงการ  ๖.๘๐ 

             รวม     ๘๖  โครงการ รวม  ๔๔  โครงการ ๕๑.๒๐ รวม  ๑๘  โครงการ ๔๐.๙๐    
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           1. จ านวนโครงการตามแผน ปี ๒๕๖๑ 

                     2. จ านวนโครงการตามแผนที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ 
                     3. จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ที่มีการเบิกจ่าย                                 
                                

 ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
                                                           (ลงชื่อ)        สม  อุปนันท์ 
                                                                         (นายสม  อุปนันท์) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
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