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บทท่ี  2 
การติดตามและประเมนิผล 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประ 
สิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going 
Evaluation)หรือ ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผน 
งานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีท่ีผ่านมา 
 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ                                          จ านวน    9  โครงการ   จาก   11  โครงการ    
  2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                   จ านวน  23  โครงการ   จาก   27  โครงการ     
  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จ านวน    5  โครงการ   จาก    7  โครงการ   

      4  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                      จ านวน    9  โครงการ   จาก  14  โครงการ  
      5  การบริหารจัดการที่ดี                                            จ านวน  13  โครงการ   จาก  14  โครงการ                                                                                                                                                             
                                                                                          รวม   59  โครงการ  จาก  73  โครงการ 

  จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ประจ าปี 2556 มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิ้น 73
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ด าเนินการ 59 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  81 ตามรายละเอียด ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                          

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 11 โครงการ ด าเนินการจริง 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
12.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 8   โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                  
มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 27 โครงการ ด าเนินการจริง 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

32.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 22  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 7 โครงการ ด าเนินการจริง 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  7.00 
ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 2 โครงการ  ใช้
งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย  3  โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 8  โครงการ ใช้
งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี 

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
18.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 12  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
 สรุป จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 73 โครงการ ด าเนินการจริง 59โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 81 

จ านวนงบประมาณ  ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,993,000.00 บาทงบประมาณ
ที่ด าเนินการได้ตามศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เป็นจ านวนเงิน 7,780,085.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ  65 
2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในช่วงสามปีท่ีผ่านมา  

2.2.1 สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี  2554 
ชื่อ อปท. :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม    อ าเภอดอกค าใต้    จังหวัดพะเยา 
1. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2554  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 

2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
          2.1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         จ านวน    21  โครงการ    จาก  25  โครงการ    
          2.2 ด้านเศรษฐกิจ                                จ านวน     11  โครงการ    จาก  17  โครงการ     
          2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      จ านวน      3  โครงการ    จาก    6  โครงการ   
          2.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย      จ านวน     12  โครงการ    จาก  13  โครงการ      
          2.5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           จ านวน     10  โครงการ    จาก  14  โครงการ 
                                                                           รวม     57  โครงการ    จาก  75  โครงการ 

3. จ านวนงบประมาณ ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี 2554 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  13,209,000 บาท  งบประมาณ
ที่ด าเนินการได้ตามศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เป็นจ านวนเงิน  10,112,470  บาท  คิด
เป็นร้อยละ  76.56 

4. การด าเนินงานตามแผน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ประจ าปี  2554  มีโครงการบรรจุใน
แผน  จ านวนทั้งสิ้น  75  โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา  จ านวน  
57  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  76.00  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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2.2.2 สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2555 
1. ชื่อ อปท. :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
      2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                   จ านวน   6  โครงการ   จาก  14  โครงการ    
      2.2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                 จ านวน  11 โครงการ   จาก  17  โครงการ     
      2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน   3  โครงการ   จาก    6  โครงการ   
         2.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                    จ านวน   8  โครงการ   จาก    8  โครงการ  
      2.5 การบริหารจัดการที่ดี                                          จ านวน   9  โครงการ   จาก  11  โครงการ                                                                                                                                                             
                                                                                    รวม   60 โครงการ   จาก  79  โครงการ 

  จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ประจ าปี 2555  มีโครงการบรรจุในแผน  จ านวนทั้งสิ้น  79  
โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   

3. จ านวนงบประมาณ  
ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี 2555  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  13,389,000.00 บาท  งบประมาณท่ีด าเนินการได้ตาม

ศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เป็นจ านวนเงิน  12,771,726.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  
95.39 

4. การด าเนินงานตามแผน 
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ประจ าปี  2554  มีโครงการบรรจุในแผน  จ านวนทั้งสิ้น  79  

โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา  จ านวน  60  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  79.95  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

2.2.3 สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2556 
1. ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ดังนี้ 

    2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                   จ านวน    9 โครงการ   จาก  11 โครงการ    
    2.2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                 จ านวน  23 โครงการ   จาก  27 โครงการ     
    2.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน    5 โครงการ   จาก   7  โครงการ   
    2.4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                    จ านวน    9 โครงการ   จาก  14 โครงการ  
    2.5 การบริหารจัดการที่ดี                                          จ านวน  13 โครงการ   จาก  14 โครงการ                                                                                                                                                             

                                                                                             รวม   59 โครงการ  จาก  73 โครงการ 
 จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ประจ าปี 2556 มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิ้น 73  
โครงการ  

3. จ านวนงบประมาณ  
ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,993,000.00 บาท งบประมาณท่ีด าเนินการได้ตาม

ศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เป็นจ านวนเงิน 7,780,085.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  65 
4. การด าเนินงานตามแผน 
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จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ประจ าปี  2556  มีโครงการบรรจุในแผน  จ านวนทั้งสิ้น  73  
โครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา  จ านวน  59  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  81.00  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 

2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป 
2.3.1 สภาพทั่วไป 
1) ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม แต่เดิมเป็นสภาต าบล
ดอนศรีชุม ซึ่งประกอบหมู่บ้านจ านวนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ซึ่งได้ยกฐานะ
จากสภาต าบลดอนศรีชุม มาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ณ วันที่ 11  สิงหาคม  2542  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
15  ตุลาคม  2542  เดิมมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ต าบลดอนศรี
ชุม (ในบริเวณท่ีท าการอ าเภอ) อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2552 ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่ เลขท่ี 288  หมู่ที่ 4  ถนนดอกค าใต้ – จ าไก่ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 
 2) ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งอยู่บนเส้นรุ้ง(ละติจูด)ที่ 19.16 เส้นแวง(ลองติจูด)ที่ 100.03 และมี
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 288 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4  ถนน ดอกค าใต้ – จ าไก่ ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา อยู่
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอดอกค าใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 418 เมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,625 ไร่ และมีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ              ติดต่อกับ              ต าบลสันโค้ง 
   -  ทิศใต้                  ติดต่อกับ              ต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 
   -  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ            ต าบลสันโค้ง และต าบลบ้านถ้ า อ าเภอดอกค าใต้ 
   -  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ              ต าบลดอกค าใต้ และเทศบาลเมืองดอกค าใต้ 
    

                                           แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

   
 
 
 
 
 
 
                 N   
          
 
        
          

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

 หมู่ที ่3 บ้านคลองประปา 

หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าหมากเหนือ 

หมู่ที่ 9 บ้านสันป่าหมากใต้ 

   หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย 
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 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเทเล็กน้อยที่ค่อนข้างลาดเทไปทางทิศเหนือ สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศ
เหนือจะเป็นที่ราบทุ่งนา มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินชั้นบนมีสีด า ส่วนดินชั้นนอกมีสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน บางแห่งพบ
ผลึกยิบซั่มและเปลือกหอยในดินชั้นล่าง สภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 4) จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 
 ต าบลดอนศรีชุม มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน แต่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม จ านวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,3,4,6 และ หมู่ที่ 8, 9 บางส่วน 
 

 
หมู่บ้านในเขตต าบลดอนศรีชุม 

หมู่บ้านในความรับผิดชอบของ 
อบต. ดอนศรีชุม 

 
หมายเหตุ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

บ้านดอนเหล็ก 
บ้านร่องบัวลอย 
บ้านคลองประปา 
บ้านทุ่ง 
บ้านดอนเหล็ก 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
บ้านนาหลิม 
บ้านสันป่าหมากเหนือ 
บ้านสันป่าหมากใต ้
บ้านบุญเจริญ 

1 
2 
3 
4 
 
6 
 
8 
9 
10 

 
บ้านร่องบัวลอย 
บ้านคลองประปา 
บ้านทุ่ง 
 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
 
บ้านสันป่าหมากเหนือ 
บ้านสันป่าหมากใต ้

 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 

 

5) ประชากร 
 จ านวนประชากรรวม    2,142        คน 

                    ชาย    1,073        คน 
                  หญิง    1,069        คน 
          มีความหนาแน่นเฉลี่ย       126        คน / ตารางกิโลเมตร 
 

 
 

หมู่ที่ 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  
จ านวน 

ครัวเรือน 
ต่ ากว่า 18 ปี 18 – 60 ปี 60 ปี ขึ้นไป  

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
2 
3 
4 
6 
8 
9 

บ้านร่องบัวลอย 
บ้านคลองประปา 
บ้านทุ่ง 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 
บ้านสันป่าหมากเหนือ 
บ้านสันป่าหมากใต้ 

34 
60 
41 
4 
1 
1 

31 
77 
35 
68 
- 
6 

142 
167 
166 
206 
14 
17 

113 
163 
175 
215 
8 
9 

25 
49 
46 
52 
5 
2 

29 
61 
49 
47 
4 
- 

373 
557 
512 
633 
32 
35 

117 
276 
174 
191 
12 
20 

รวม 182 217 712 683 179 190 2142 790 
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2.4 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ตลอดถึง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 2.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งเกษตรอินทรีย์     
       สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดี    ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 

2.4.2 พันธกิจ ( Mission) 
    1.  ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่  ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
    2.  พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
    3.  จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ    
    4.  จัดให้มีการบ ารุงรักษา , ก่อสร้าง แหลง่น้ า และคลองส่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บรโิภคและ การเกษตร  
    5.  พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้   
    6.  ส่งเสริม  สนับสนุน การศกึษา ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
    7.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุและยั่งยืน 
    8.  ส่งเสริม สนับสนนุการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

2.4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals)  
    1.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
    2.  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
    3.  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการเพียงพอ    

    4.  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและคลองส่งน้ าได้รับการ ดูแลบ ารุงรักษา ก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้
มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

   5. การเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับข่าวสาร
การ ด าเนินงานของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ 
    6.  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ทักษะในการด ารงชีวิต 
    7.  สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 
    8.  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดต่อไป  
 2.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา พ.ศ. 2557 – 2561 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ 5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 
    ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
             -  เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจา่ย และขยายโอกาส 

    -  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และคุณภาพการผลติ 
    -  เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างฟ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
    -  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและภาคบริการ 
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 เป้าหมาย 
               -  ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ สินค้ามีคุณภาพ หมู่บ้าน/
ชุมชนมโีครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการด ารงชีวติ แหลง่ท่องเที่ยวและภาค
บริการ มีการบริหาร จดัการที่ด ีมีคุณภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 

   1.  ส่งเสริมสนับสนนุการสร้างอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   2.  สนบัสนนุและส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือการผลติ การตลาด สนิค้าปลอดภยัและได้  มาตรฐาน 

       3.  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน 

   4.  การพัฒนาแหล่งน้ าและบรหิารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตด้านการเกษตร 
   5.  พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 

                   6.  ส่งเสริมการด าเนินชวีิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสงัคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
               -  เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

    -  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน 
     -  เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศลิปวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุง ศาสนา 
    -  เพ่ือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 
เป้าหมาย 

    -  ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทัว่ถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ศาสนาศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข เป็นธรรมและเสมอภาค 
  แนวทางการพัฒนา 
     1.  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     2.  การอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              3.  การส่งเสริมและสรา้งองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาพประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  4.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
              5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา 
              6.  ส่งเสริมการพัฒนาสถาบนัครอบครัว 
              7.  เพ่ิมศักยภาพและสง่เสริมสถาบันศาสนา 
             8.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกฬีา 
              9.  ส่งเสริมกิจกรรมการมีสว่นรว่มของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
            10.  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 

                      11.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุม่เป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกนัความมั่นคง 
             ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแสดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
   -  เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย 
                   -  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีการ
บริหารจดัการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนรว่ม 

แนวทางการพัฒนา 
             1.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการ แหล่งน้ า ดิน ปา่ไม้ แร่ธาตุและอ่ืน ๆ   
             2.  การบริหารจัดการสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสยี หมอกควัน ไฟป่าและแหล่งน้ าส าคญัอย่างมีส่วน
ร่วม 
             3.  ส่งเสริมการผลิตและสนบัสนุนการใช้พลังงานทดแทน  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 วัตถุประสงค์ 
              -  เพ่ือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
           เป้าหมาย 
              -  ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา 
       1.  การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       2.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                    3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    4.  พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั      

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์ 
              -  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
            เป้าหมาย 
              -  สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
           แนวทางการพัฒนา 
             1.  การใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
             2.  การส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรยีนรูภ้าคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของ อปท.และทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

                   3.  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบรหิารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
                   4.  พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ 
                   5.  พัฒนารายได้และการจัดเกบ็ภาษ ี
                   6.  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 13 ~ 
 
 

       แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
  2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
            (1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม         (2) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 
            (3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)      (4) ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
  3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2557 ปีที่ 2 พ.ศ. 2558 ปีที่ 3 พ.ศ. 2559 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 4,010,000 7 1,180,000 7 1,180,000 25 6,370,000 

2.การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

28 4,587,000 24 6,413,000 23 4,413,000 75 15,413,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 505,000 6 455,000 6 455,000 20 1,415,000 

4.การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

14 929,000 11 795,000 11 795,000 36 2,519,000 

5.การบริหารจัดการที่ดี 14 1,756,000 13 1,496,000 13 1,496,000 40 4,298,000 

รวม 75 11,787,000 61 10,339,000 60 8,339,000 196 30,465,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3) 
เดือน) 
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4. จ านวนโครงการตามแผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2557 ปีที่ 2 พ.ศ. 2558 ปีที่ 3 พ.ศ. 2559 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 4,010,000 7 1,180,000 7 1,180,000 25 6,370,000 
2.การพัฒนาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

28 4,587,000 24 6,413,000 23 4,413,000 75 15,413,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 505,000 6 455,000 6 455,000 20 1,415,000 

4.การพัฒนาดา้นความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

14 929,000 11 795,000 11 795,000 36 2,519,000 

5.การบริหารจัดการที่ดี 14 1,756,000 13 1,496,000 13 1,496,000 40 4,298,000 
รวม 75 11,787,000 61 10,339,000 60 8,339,000 196 30,465,000 
 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2557 

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา ปี 2557 หากมีร้อยละของ
โครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใดก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ     

ที่แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการขอยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 8 10.66 0 0 3 4 0 0 0 0 

 

11 14.67 

2.การพัฒนา
สังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

18 24 0 0 10 13.33 0 0 0 0 

 
 
 

28 37.33 

3.การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 

 
 

5.33 0 0 4 5.33 0 0 0 0 

 
8 10.67 

4.การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร้อย 

7 

 
9.33 0 0 7 9.33 0 0 0 0 

 
14 18.67 

5.การบริหาร
จัดการที่ด ี 11 

 

14.66 0 0 3 4 0 0 0 0 
 

14 18.67 

รวม 48 64 0 0 27 36 0 0 0 0 75 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในการ

ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 2,392,869 17 0 0 2,392,869 20.30 
2.การพัฒนาสงัคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

4,767,657 66 0 0 
 

4,767,657 
 

40.44 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- 0 
 

0 0 
- 0.00 

4.การพัฒนาดา้นความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

689,291 8 
 

0 0 
689,291 5.84 

5.การบริหารจัดการที่ดี 1,038,774 9 0 0 1,038,774 8.81 
รวม 8,889,591 100 0 0 8,889,591 75.41 

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2557 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รัฐบาล)    3,233,600.00 2,999,400.00 
2. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(รัฐบาล)    660,000.00 632,000.00 
3. เงินสมทบประกันสังคม ผดด.    10,260.00 10,260.00 
4. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ผดด.    180,000.00 180,000.00 
5. ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก    216,000.00 216,000.00 
6. ค่าครุภัณฑ์ ศพด.    - - 
7. ค่าวัสดุศูนย์เด็กเล็ก    57,800.00 54,400.00 
8. ค่าการศึกษา ผดด.    - - 
9. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด    - - 

รวม    4,357,660.00 4,092,060.00 
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จ านวนโคงการทัง้หมด จ านวนโครงการทีเ่สรจ็

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
  2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557 
  3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโดรงการที่ได้ปฏิบัติ    

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานตามแผนฯ หากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 11 8 10.66 
2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 28 18 24 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 4 5.33 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 14 7 9.33 
5. การบริหารจัดการที่ดี 14 11 14.66 

รวม 75 48 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ 18 ~ 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ์
 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ                                        จ านวน     8  โครงการ   จาก  11  โครงการ    
  2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                 จ านวน   18  โครงการ   จาก  28  โครงการ     
  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน     8  โครงการ   จาก    4  โครงการ   

      4  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                    จ านวน     7  โครงการ   จาก  14  โครงการ  
      5  การบริหารจัดการที่ดี                                          จ านวน   11  โครงการ    จาก  14  โครงการ                                                                                                                                                             
                                                                                        รวม    48  โครงการ    จาก  75  โครงการ 

  จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ประจ าปี 2557 มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิ้น 75  
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ด าเนินการ 48 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  64 ตามรายละเอียด ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                          

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 11 โครงการ ด าเนินการจริง 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
10.66 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 8  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 0 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                  
มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 28 โครงการ ด าเนินการจริง 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24 

ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 18  โครงการ ใช้งบ 
ประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 0 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 8 โครงการ ด าเนินการจริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.33 
ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 0 โครงการ  ใช้งบ 
ประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย  4  โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.33 
ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 7  โครงการ ใช้งบ 
ประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 0 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี 

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
14.66 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 11  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย 0 โครงการ 
 สรุป จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 75 โครงการ ด าเนินการจริง 48 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 64 

จ านวนงบประมาณ  ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี 2557 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,787,000.00 บาทงบประมาณท่ี
ด าเนินการได้ตามศักยภาพ อ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เป็นจ านวนเงิน 8,889,591.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  75.41 
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2.5 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ

สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
7 2,325,491.00 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 

1 97,000.00 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชนหรือตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- - 

รวม 8 2,422,491.00 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 120,244.00 
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาค

ประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2 23,040.00 

2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชน
และท้องถิ่น 

3 489,665.00 

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว - - 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 82,708.00 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน 
1 - 

2.8 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข 3 247,100.00 
2.9 ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

สร้างหลักประกันความมั่นคง 
3 3,805,900.00 

รวม 18 4,768,657.00 
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ แหล่งน้ า ดิน ป่าไม้ แร่
ธาตุฯ อื่น ๆ 

2 ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2 การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ไม่ใช้งบประมาณ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน - - 

รวม 4 - 
4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

4.1 การเสริมสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 1 4,865.00 
4.2 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 30,000.00 
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4.3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 2 574,290.00 
4.4 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 80,136.00 

รวม 7 689,291.00 
5 การบริหารจัดการที่ดี 

5.1 การให้บริหารด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 2 56,500.00 
5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม

และการมีส่วนร่วมของ อปท.และทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 14,500.00 

5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 748,800.00 

5.4 พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ 1 226,912.00 
5.5 พัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 4 46,462.00 

รวม 11 1,093,174.00 
รวมทั้งสิ้น 48 8,973,613.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 19 เม.ย. - 2 มิ.ย. 2557 399,000.00 ส่วนโยธา 
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 4 - 23 ก.ค. 2557 399,000.00 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4,9 30 พ.ค. – 28 ก.ค. 2557 317,000.00 
4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรังบดอัด

แน่นพื้นที่การเกษตร 
30 พ.ค. – 28 ก.ค. 2557 205,500.00 

5 โครงการติดตั้งขยายเขตระบบจ าหน่าย ไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6,9 

31 ก.ค. – 30 ส.ค. 2557 522,727.00 

6 โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟ
กิ่ง ไฟฟ้าสาธารณะ 

 49,472.00 

7 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 
3,8 

8 ก.ค. – 19 ส.ค. 2557 432,792.00 

รวม 2,325,491.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกล าเหมืองพญาอินทร์ 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 97,000.00 ส่วนโยธา 
รวม 97,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวันส าคัญฯ 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 75,244.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการจัดงานประเพณี “พิธีบวงสรวงพ่อ
ขุนงามเมือง” 

1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2557 15,000.00 

3 โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมือง
พะเยา 

1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2557 10,000.00 

4 โครงการจัดงาน "วันดอกค าใต้งาม" 1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2557 10,000.00 
5 โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 10,000.00 

รวม 120,244.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน 

22 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2557 3,040.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรสตรี ต าบล
ดอนศรีชุม 

1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2557 20,000.00 

รวม 23,040.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านทุ่ง 

1 - 30 พ.ย. 2557 12,000.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 139,465.00 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 338,200.00 
รวม 489,665.00 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่น  กีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชน,กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกีฬาท้องถิ่นดอกค าใต้สัมพันธ์ 

28 ม.ค. - 12 พ.ค. 2557 82,708.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 82,708.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ใช้งบ พม.จ. ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม  
 

      แนวทางการพัฒนาที่ 2.8  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขหมู่บ้าน 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 60,000.00 ส านักงาน
ปลัด 2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 50,000.00 

3 โครงการควบคุม ป้องกันและบรรเทา
โรคติดต่อน าโดยแมลงและโรคต่าง ๆ 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 137,100.00 

รวม 247,100.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (งบ
เฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 2,999,400.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (งบ
เฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 632,000.00 

3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 174,500.00 
รวม 3,805,900.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการบริหารจัดการแหล่งน้ า ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ อื่น ๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและอนุรักษ์พันธุ์ปลา 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัดฯ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โครงการ “ หนึ่ง

คน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพ่ือประชาชนชาวไทย” 
1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ไม่ใช้งบ 

รวม - 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ลดการเผาซางข้าวและวัชพืช
ต่าง ๆ 

1 ม.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 1 ม.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ไม่ใช้งบ  
รวม - 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  การเสริมสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 4,865.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 4,865.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดพะเยา 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 30,000.00 

รวม 30,000.00 
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 

1 ต.ค. – 30 ก.ย. 57  556,290.00  

2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 57 18,000.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 574,290.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในอาคาร และสถานที่ราชการ 

1 เม.ย. 55 – 30 มิ.ย. 57 9,548.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ 

1 ธ.ค. 56 – 30 เม.ย. 57 70,588.00 

รวม 80,136.00 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การให้บริการด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 53,500.00 ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 3,000.00 

รวม 56,500.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการ อบต.สัญจร 1 มิ.ย. 56 – 30 ก.ค. 57 14,500.00 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 14,500.00 
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรและผู้น าชุมชน 

1 มิ.ย. 57 – 30 ก.ค. 57 582,200.00 ส านักงาน
ปลัด 
 2 "ทุนการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น" 1 พ.ย. 56 – 30 เม.ย. 57 24,600.00 

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรท้องถิ่น 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 142,000.00 

รวม 748,800.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(งบเฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 172,512.00 
54,400.00 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 226,912.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่น / 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ระดับท้องถิ่น /ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 16,000.00 ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารอื่น ๆ  
ประจ าส านักงานและประจ าหมู่บ้าน 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 16,400.00 

3 พัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตต าบล 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 8,362.00 
4 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบ

สารสนเทศประจ าส านักงาน 
1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 5,700.00 

รวม 46,462.00 
 

 


