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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (2556 – 2560) 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   อ าเภอดอกค าใต้   จังหวัดพะเยา 
 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“ ประชาชน มีรายได้พอเพียง     มีคุณภาพชีวิตท่ีดี     แหล่งน ้าสมบูรณ์                                                                            

คมนาคมสะดวก     การเมืองโปร่งใส     ร่วมใจพัฒนา ” 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
     ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
     ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
     ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการที่ดี 
3.  จ านวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา ปี 2556  แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการ ด าเนินการในปี 2556 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 11   9 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 27 23 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   7   5 
4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 14   9 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 14 13 

รวม 73 59 
 

                        จ านวนโครงการตามแผนงาน ปี 2556 คดิเป็น 100 % 
 

                        

ยทุธศาสตรท์ี่
1=15.06%

ยทุธศาสตรท์ี่
2=36.98%ยทุธศาสตรท์ี่

3=9.58%

ยทุธศาสตรท์ี่
4=19.17%

ยทุธศาสตรท์ี่
5=19.17%

บทที่ 5 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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                  จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการจริงในปี 2556 คิดเป็น 100 % 
 

             
 

สรุปการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2556 
1.  ชื่อ อปท. : องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนศรชีุม อ าเภอดอกค าใต ้จังหวดัพะเยา 
2.  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
 การรายงานผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. 2556 ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชมุ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวดัพะเยา ซึ่งไดจ้ าแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยมแีนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกับ แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดพะเยา ดังนี ้
     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  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย                   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 าป ี2556 มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิน้ 73  
โครงการ องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ                                          

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทัง้หมด 11 โครงการ ด าเนินการจริง 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
12.00 ของโครงการทัง้หมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แยกเปน็โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 8   
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหนว่ยงานอืน่ และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                  
มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทัง้หมด 27 โครงการ ด าเนินการจริง 23 โครงการ คดิเปน็ร้อย

ละ 32.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แยกเปน็โครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 22  
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหนว่ยงานอืน่ และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี่
1=12.00%

ยทุธศาสตรท์ี่
2=32.00%

ยทุธศาสตรท์ี่
3=7.00%

ยทุธศาสตรท์ี่
4=12.00%

ยทุธศาสตรท์ี่
5=18.00%

1 2 3 4 5
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 มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทัง้หมด 7 โครงการ ด าเนินการจรงิ 5 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  
7.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเปน็โครงการที่ใชง้บประมาณของ อบต. 2 
โครงการ  ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหนว่ยงานอืน่ และไม่ใช้งบประมาณเลย  3  โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทัง้หมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
12.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 8  
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหนว่ยงานอืน่ และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทีด่ ี

มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทัง้หมด 14 โครงการ ด าเนินการจริง 13 โครงการ คดิเปน็ร้อย
ละ 18.00 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. 12  
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหนว่ยงานอืน่ และไม่ใช้งบประมาณเลย 1 โครงการ 
 สรุป จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 73 โครงการ ด าเนินการจริง 59
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81 
 

3. จ านวนงบประมาณ  
ตั้งไวต้ามแผนพัฒนาปี 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,993,000.00 บาท งบประมาณที่ด าเนินการได้

ตามศกัยภาพ อ านาจหน้าที ่และภารกิจถ่ายโอนของ อบต. เปน็จ านวนเงิน 7,780,085.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ  65 
4. การด าเนินงานตามแผน 

จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการ 59 โครงการ จากทั้งหมดตามแผนงาน 73 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  
81 ตามรายละเอียด ดงันี ้

 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2556 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

 

 ที่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนและ

ชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- - 

1.2 การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
และเพ่ิมศักยภาพการประ กอบอาชีพ 

1 37,500.00 

1.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 1,200,666.00 

1.4 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 

1 ใช้งบ อบจ. 
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1.5 พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 1 99,877.00 
1.6 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 

รวม 9 1,338,043.00 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

2.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 108,096.00 
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาค

ประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2 14,348.00 

2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชน
และท้องถิ่น 

4 425,062.00 

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว - - 
2.6 จรรลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1 7,000.00 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 3 475,389.00 
2.8 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน  
2 95,546.00 

2.9 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข 3 197,000.00 
2.1
0 

ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
สร้างหลักประกันความมั่นคง 

3 3,795,500.00 

รวม 23 5,117,941.00 
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต 

2 980.00 

3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 350.00 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน - - 
รวม 5 1,330.00 

4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
4.1 การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 1,870.00 
4.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000.00 
4.3 การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 322,500.00 
4.4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 1 59,000.00 
4.5 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 106,670.00 

รวม 9 590,040.00 
5 การบริหารจัดการที่ดี 

5.1 การให้บริหารด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 2 2,000.00 
5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม

และการมีส่วนร่วมของ อปท.และทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 19,408.00 
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5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ 3 429,500.00 
5.4 พัฒนาระบบการให้บริการ 1 88,000.00 
5.5 พัฒนาระบบแผนที่ภาษี 1 96,000.00 
5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 5 97,823.00 

รวม 13 732,731.00 
รวมทั้งสิ้น 59 7,780,085.00     

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือการผลิต การตลาด สินค้าปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดยา
เสพติด(งบยาเสพติด) 

2 ก.ค. – 30 ก.ย. 2556 37,500.00 ส านักปลัด 

รวม 37,500.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 19 เม.ย. - 2 มิ.ย. 2556 354,000.00 ส่วนโยธา 
2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 4 - 23 ก.ค. 2556 87,000.00 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 

2,6 
30 พ.ค. – 28 ก.ค. 2556 350,600.00 

4 โครงการติดต้ังขยายไฟกิ่ง ไฟฟ้าสาธารณะ 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

31 ก.ค. – 30 ส.ค. 2556 227,466.00 

5 โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต 8 ก.ค. – 19 ส.ค. 2556 98,000.00 
6 โครงการเสริมพนังคอนกรีต 5 ส.ค. – 16 ก.ย. 2556 83,600.00 

รวม 1,200,666.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้าน
การเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ (ขุด
ลอก) 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 งบ อบจ. อบจ.พะเยา 

รวม  
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 2556 99,877.00 ส่วยโยธา 
รวม 99,877.00 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวันส าคัญฯ 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 73,096.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการจัดงานประเพณี “พิธีบวงสรวงพ่อ
ขุนงามเมือง” 

1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2556 5,000.00 

3 โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมือง
พะเยา 

1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2556 10,000.00 

4 โครงการจัดงาน "วันดอกค าใต้งาม" 1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2556 10,000.00 
5 โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 10,000.00 

รวม 108,096.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน 

22 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2556 4,348.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรสตรี ต าบล
ดอนศรีชุม 

1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2556 10,000.00 

รวม 14,348.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 - 30 พ.ย. 2556 53,800.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน 
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 127,420.00 
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3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 231,842.00 
4 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน(สนับสนุน

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
2 ก.ค. – 30 ก.ย. 2556 12,000.00 

รวม 425,062.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6  จรรลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 7,000.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 7,000.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

28  ธันวาคม  2556 59,900.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่น  กีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชน,กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกีฬาท้องถิ่นดอกค าใต้สัมพันธ์ 

28 ม.ค. - 12 ก.พ. 2556 237,083.00 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 11 เม.ย. – 9 มิ.ย. 2556 178,406.00  
รวม 475,389.00 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.8  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้อง
ประชุมสภา) 

2 ก.ค. – 30 ก.ย. 2556 95,546.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 ใช้งบ พม.จ.
และงบ สสส. 

 

รวม 95,546.00 
 

      แนวทางการพัฒนาที่ 2.9  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขหมู่บ้าน 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 40,000.00 ส านักงาน
ปลัด 2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 50,000.00 

3 โครงการควบคุม ป้องกันและบรรเทา 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 107,000.00 
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โรคติดต่อน าโดยแมลงและโรคต่าง ๆ 
รวม 197,000.00 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
หลักประกันความมั่นคง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (งบ
เฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 2,988,000.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (งบ
เฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 630,000.00 

3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 177,500.00 
รวม 3,795,500.00 

 
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. 55 – 30 ก.ย. 56 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัดฯ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โครงการ “ หนึ่ง

คน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพ่ือประชาชนชาวไทย” 
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 980.00 

รวม 980.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
ในชุมชน 

1 ม.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 350.00  

2 โครงการรณรงค์ลดการเผาซางข้าวและวัชพืช
ต่าง ๆ 

1 ม.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 1 ม.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 ไม่ใช้งบ  
รวม 350.00 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  การป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้องและ 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 1,870.00 ส านักงาน



25 
 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลัดฯ 
รวม 1,870.00 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลดอนศรีชุม 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 100,000.00  

รวม 100,000.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 ไม่ใช้งบ ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินภารกิจด้านการ
ปราบปราม การป้องกันและการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยา
เสพติด (งบเฉพาะกิจ) 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 212,500.00 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
ต่อต้านยาเสพติดระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 110,000.00 

รวม 322,500.00 
 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 56 59,000.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

รวม 59,000.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ  
อปพร. 

1 เม.ย. 55 – 30 มิ.ย. 56 44,880.00 ส านักงาน
ปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  21,000.00 
3 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุ 
1 ธ.ค. 55 – 30 เม.ย. 56 40,790.00 

รวม 106,670.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การให้บริการด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกในเขต
ต าบลดอนศรีชุม 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 2,000.00 ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดตั้งสนับสนุนศูนย์เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 2,000.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการ อบต.สัญจร 1 มิ.ย. 55 – 30 ก.ค. 56 19,408.00 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 19,408.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 4,800.00 ส านักงาน
ปลัด 
 2 "ทุนการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น" 1 พ.ย. 55 – 30 ก.ย. 56 220,000.00 

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรท้องถิ่น 

1 – 30 ก.ย. 56 204,700.00 

รวม 429,500.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ/การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

24 ก.ค. 56 – 2 ก.ย. 56 88,000.00 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 88,000.00 
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.5  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลหรือระบบ
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 96,000.00 กองคลัง 

รวม 96,000.00 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่น / 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ระดับท้องถิ่น /ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 15,880.00 ส านักงาน
ปลัด 

2 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้ง หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

25 ก.ย. 56 26,900.00 

3 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารอื่น ๆ  
ประจ าส านักงานและประจ าหมู่บ้าน 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 17,890.00 

4 พัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตต าบล 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 10,253.00 
5 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบ

สารสนเทศประจ าส านักงาน 
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 26,900.00 

รวม 97,823.00 
 

 

5.  ข้อสรุปในภาพรวมของการที่ด าเนินงาน(ปัญหาและอุปสรรค)  
1) ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการแต่ละโครงการให้มากกว่านี้ 

โดยจัดจากหลากหลายสื่อ เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน สองข้างถนนสายหลัก ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ใช้รถกระจายเสียงพร้อมพนักเจ้าหน้าที่ออกไปแจกสื่อต่าง ๆ เป็นต้น  

2) ขาดการติดตามและประเมินผลรายโครงการ ควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุก
โครงการที่ด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารและประช าสัมพันธ์ให้ประช าชนได้รับทราบ
โดยทั่วกัน และควรมีการประเมินผลความพึงพอใจและความส าเร็จก่อนและหลังด าเนินการด้วยจะเป็นการดีมาก  

3) ขาดการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
เกิดความคุ้มคา่กับงบประมาณที่ใช้จ่ายและได้รับประโยชน์สูงสุด  

4) โครงการประเภทก่อสร้างถนน ควรให้กองช่างด าเนินการส ารวจความจ าเป็นและความต้องการ รางระบายน้ า 
หรือท่อระบายน้ าด้วย เพ่ือที่จะได้ด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกันในการด าเนินการก่อสร้างครั้งเดียว เป็นการประหยัดเวลาและ
งบประมาณ  

5) โครงการประเภทก่อสร้างถนน ควรให้กองช่างส ารวจถึงสภาพพ้ืนที่และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน
อนาคตขา้งหน้าด้วย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง หรือรองรับการขยายตัวของบ้านเรือนและร้านค้า  

6) ควรมีการให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการหมู่บา้นในการมีส่วนร่วมดูแลบ ารุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกัน
การช ารุดเสียหาย กรณีมีรถบรรทุกน้ าหนักเกินใช้เส้นทางในการสัญจร  
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7) ควรให้กองช่างด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม เช่น ถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า แหล่งน้ าสาธารณะ ประปา เป็นต้น แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
พร้อมแผนผังหมู่บ้านที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เพ่ือสะดวกต่อการออกตรวจพ้ืนที่สอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นอย่างด ี
6.  ข้อเสนอแนะ (จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา) 
 1) ให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ อบต.ให้มากขึ้น 
      2) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้น ๆ ต้องแจ้งให้ประชา ชนทราบ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
      3) การแจ้งข่าวสารของ อบต. ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป 
      4) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและโปร่งใส 
     5) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ รายได้ของท้องถิ่นเอง พ้ืนที ่
และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม และสามารถที่จะด าเนินการได้ 
      6) แต่ละโครงการต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับงบประมาณและศักยภาพของต าบล มีความเป็นไปได้ และสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
      7) ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้อุดหนุนงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุน 
      8) ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
       9) โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


