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องค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
สานักงานปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการจั ด ทาแผนพั ฒนาขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ ๓0 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ว นตาบลดงดิ น แดง จึง ได้ด าเนิ นการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาองค์ การบริ หารส่ว นตาบล
ดงดินแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ขึ้น
เพื่อรายงานผลการติดตาม ฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดงทราบ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตาบล สามารถแก้ไขปัญหาและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนา
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดไว้ดังนี้
ข้อ ๒๘ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง ได้จ ากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวั นโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓0 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม
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(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
๒. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ บริหาร พนักงาน
ส่ว นต าบล พนั ก งานจ้ า ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงดิ น แดง สามารถก ากั บ ดู แ ล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง จึง เป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงดินแดง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จ จัย หรื อทรั พยากรต่ า ง ๆ ในการพัฒ นาองค์ การบริห ารส่ วนตาบลดงดิ นแดง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคัญ ของการติ ด ตามและประเมิ นแผนเป็ น เครื่ อ งมื อ สาคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง ว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึง จุ ดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดินแดง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม
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ตาบลดงดินแดง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลดงดินแดง
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึง รอโอกาสในการเสริมสร้า งให้เกิดจุดแข็ง นี้
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้ง มั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ไ ด้ ดาเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดินแดง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย
ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้ น มีความสาคัญ อย่างยิ่ง ที่จ ะชี้ให้เห็นถึง ผลการ
ดาเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเปูาหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักเนื่องจากได้กาหนดระยะเวลา เปูาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่ อการพั ฒนาท้อ งนั้ น ว่า มีปั ญ หาใดควรปรั บ ปรุ ง เพื่ อการบรรลุเ ปู าหมาย ติด ตามและประเมิ นผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึง ได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อ เป็น เครื่องมือ ในการบริห ารราชการท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลดงดิน แดง
ซึ่ ง จะช่ ว ยตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
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5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดินแดง ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบล
ดงดินแดง และหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วัดร้อยละความสาเร็ จของปฏิบัติง าน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาประสงค์
- ระบบคมนาคมขนส่ ง มี ค วามสะดวกสบาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์
- ก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
เปูาประสงค์
- มีน้าใช้ในการบริโภค อุปโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
กลยุทธ์
- ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง บารุง รักษาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการ
เกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เปูาประสงค์
- เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านวิชาการ เทคโนโลยี
งบประมาณและการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
เปูาประสงค์
- ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์
1. รณรงค์ควบคุมปูองกันโรค
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
เปูาประสงค์
- ส่ ง เสริม การศึ กษา กีฬ าและนัน ทนาการ ท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา อนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
กลยุทธ์
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
เปูาประสงค์
- พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
1. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัดกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา
3. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
กลยุทธ์
1. อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึง ความสาคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เปูาประสงค์
- การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
- พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน การเมืองการบริหาร บริการประชาชนให้สะดวก
รวดเร็ว
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แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมิน และ รายงานทุก ๆ ครั้ ง หลั ง จากที่ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ได้ ประกาศใช้แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
ประเด็นการประเมิน

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
2.13 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดย มีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน 2 รอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่  (๑) รอบ ๖ เดือน (0๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
 (๒) รอบ ๖ เดือน (0๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร
รวม

2561
จานวน
โครงการ
20
5
3
10

2562

9,382,000
1,830,000
170,000
520,000

จานวน
โครงการ
84
4
2
10

25

4,026,800

27

2563

8,876,400
577,000
25,000
418,000

จานวน
โครงการ
37
4
3
12

27

3,375,480

9,785,000

28

8

135,000

24
122

2564

7,681,400
950,000
40,000
445,600

จานวน
โครงการ
39
3
9

31

3,476,691

9,457,500

28

16

204,500

2,355,000

12

28,203,800

183

งบประมาณ

2565

6,873,500
40,000
432,000

จานวน
โครงการ
10
1
3
9

28

3,349,680

9,767,000

27

16

207,000

1,193,000

13

24,126,880

144

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

3,215,000
500,000
40,000
432,000

190
14
14
50

36,028,300
3,857,000
315,000
2,247,600

28

3,349,680

139

17,578,331

10,632,000

27

11,142,000

137

50,783,500

16

207,000

16

207,000

72

960,500

1,393,000

13

1,254,000

11

393,000

73

6,588,000

23,960,691

135

22,788,180

105

19,278,680

689

118,358,231

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 8 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
(แบบที่ใช้แทนระบบ e-Plan)
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงดิ น แดง ภายใต้ ก ารน าของนายล าพึ ง เปู ปู อ ม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงดินแดง ได้ปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดงดินแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55- 044 (ถนนรอบหมู่บ้านหนองใหญ่)
ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+106 (บริเวณ

สิ้นสุดถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่
1+268 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001
(บ้านดงดินแดง-บ้านหนองระเริง) ช่วง
ระหว่าง กม.ที่ 5+925 (บริเวณสิ้นสุด
ถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่ 6+085
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
810 ตารางเมตร

-

-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

380,000

367,000

379,500

-

หน้า 9 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
2 บ้านปุาเขว้า สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-017 (ถนนสายจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 – ทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-004

(บริเวณบ้านนายเสวย เปูปูอม) เริ่มจาก
กม.ที่ 0+494 ถึง กม.ที่ 0+710 กว้าง
3.50 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756
ตารางเมตร
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
11 บ้านหนองหิน สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-065 เริ่มจาก กม.ที่
0+584 บริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ถึง กม.ที่ 0+776 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ
5. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
1 บ้านดงดินแดง สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-014 (ถนนสายจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 –
บ้านนางมานะ พุกกลิ่น) เริ่มจาก กม.ที่

0+000 ถึง กม.ที่ 1+080 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320
ตารางเมตร
6. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
3 บ้านหนองสาราญ สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-23 (ถนนสายจากห้า
แยกบ้านหนองสาราญ – คลองหนอง

ผักกาด) เริ่มจาก กม.ที่1+650 ถึง กม.
2+730 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,320 ตารางเมตร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

379,000

-

382,000

378,500

379,000

-

382,000

-

หน้า 10 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

โครงการ
7. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4
บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
ลบ.ถ.55-058 (ถนนสายจากบ้านหน่วย
ประคอง – บ้านสระแห้ง) เริ่มจาก กม.ที่.
0+914 ถึง กม.ที่ 1+374 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร
8. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-039 (ถนนสายจาก
วัดหนองคันโซ้ – เขตติดต่อตาบลตะคร้อ)
ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+650 (สิ้นสุด
ถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่ 2+150
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
9. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4
บ้านโคกกลาง เริ่มจากไร่ นายบานเย็น
จันทรอด ถึงลาห้วยปุาเขว้า กว้าง 3.00
เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร
10. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
5 บ้านหนองขุด สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-003 เริ่มจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 กม.
0+000 ถึง กม.ที่ 0+920 กว้าง 4.50
เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร
11. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
6 บ้านบ่อดินสอพอง สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-013 (ถนน
สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353
– โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง) เริ่มจาก กม.
ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+200 กว้าง 3.50
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

-

-



159,900

-

-

-



223,000

-

-

-



223,000

-



-

-

385,800

381,500

-

-



387,900

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 11 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
12. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
7 บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-003 (สายบ้านหนอง
ขุด-บ้านหนองคันโซ้)เริ่มจากกม.ที่ 5+450

ถึง กม.ที่ 6+030 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
580.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร
13. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
10 บ้านหน่วยประคอง สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-53 เริ่มจาก (ถนนสาย
บ้านหน่วยประคอง) เชื่อมต่อ ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-056 (ถนนสาย

จากสี่แยกวัดหนองสาราญ - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1009) กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,050 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร
รวมงบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
14. โครงการอบรมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง
15. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีรายได้

น้อย
16. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น
รวมงบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
17. โครงการปูองกันและควบคุมการ

ระบาดโรคไข้เลือดออก
18. โครงการอบรมการปูองกันแก้ไขปัญหา

โรคเอดส์
19. โครงการรณรงค์การควบคุมและ
ปูองกันโรคระบาดอื่น ๆ



-

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

220,900

-

381,000

-

4,263,000

1,127,000

5,000

-

20,000

-

15,000

-

40,000

-

30,000

-

15,000

-

1,000

500

หน้า 12 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)
20. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้เรียน

21. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ
22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า
23. โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
24. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์
ฉุกเฉินประจาตาบล (หนึ่งตาบลหนึ่งทีม
กู้ภัย)
25. เงินสมทบกองทุนสร้างหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น
รวมงบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
26. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา
27. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
28. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
29. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3
ศูนย์)
30. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน
31. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์)
32. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
33. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
5,000

-



10,000

-

-

20,000

6,297



220,000

-



5,000

-

-

100,000

99,594

406,000

106,391



15,000

-



-

-

20,000

18,281

-

-



5,000

-



-

-

88,144

21,009.24



-

-

991,265

207,690.84



-

-

225,400

225,400

-

-



78,200

-

-

-



30,000

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 13 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม (ต่อ)
34. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ

นักเรียน
35. โครงการรณรงค์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กจมน้าในเด็กปฐมวัย
36. ค่าหนังสือเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย
37. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
38. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
39. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญ
ของชาติ
41. โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
42. โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา
43. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
44. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
45. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
46. โครงการกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีเนื่องในวันสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
47. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
1,212,000

606,000

-

-



5,000

-

-

-



6,200

-

-

-



-

-



-

-



13,330

-

-

-



10,000

-



-

-

28,000

28,000

-

-



15,000

-

-

-



50,000

-

-

-



5,000

-

-

-



5,000

-



-

-

5,000

3,900

-

-



10,000

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

6,200

-

9,300

-

หน้า 14 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม (ต่อ)
48. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
49. โครงการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน

50. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
และแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานของ
ประชาชน(โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์)
51. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
รวมงบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
52. โครงการขับขี่ปลอดภัย

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

10,000

-

5,000

-

-

-



50,000

-

-

-



30,000

-

2,928,039

1,110,281.08

-

-



5,000

-

-

-



30,000

-

-

-



5,000

-

-

-



120,000

-



-

-

50,000

34,465

-

-



5,000

-

-

-



5,000

-

59. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมี
ส่วนร่วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

-

-



5,000

-

60. โครงการสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

-

-



2,000

-

53. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
54. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุม
ไฟปุาหรืออัคคีภัย
55. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
56. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
57. โครงการรณรงค์ปกปูองสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
58. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 15 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)
61. โครงการวัยเรียนวัยใส
รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง



-

-

15,000

14,965

62. โครงการสงเคราะห์สตรีคนชราผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้



-

-

1,000

500

63. โครงการสารวจขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
คนพิการ



-

-

1,000

500

-

-



250,000

111,600

-

-



15,000

-

66. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและเยาวชน

-

-



12,000

-

67. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

-

-



10,000

-

68. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (กิจกรรมบาบัดฟื้นฟู และส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด)

-

-



60,000

-

69. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอาเภอหนองม่วง



-

-

30,000

30,000

70. โครงการวันสตรีสากล

-

-



5,000

-

71. โครงการผู้สงู วัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

-

-



12,000

-

72. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหา
สารเสพติดและอุปกรณ์

-

-



20,000

-

73. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสามัคคี
ต้านภัยยาเสพติด

-

-



35,000

-

74. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์



-

-

150,000

72,500

75. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ



-

-

6,600,000

3,775,300

64. โครงการจ้างงานให้กับคนว่างงาน/ผู้มี
รายได้น้อย/ผู้ยากจน/ผู้เสพยาเสพติดที่
บาบัดแล้ว ที่ไม่มีงานทา
65. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 16 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ)
76. เบี้ยยังชีพคนพิการ
77. โครงการสร้างหลักประกันสวัสดิการ
พื้นฐานของประชาชนในระดับรากหญ้า
อย่างครอบคลุมทั่วถึงและพอเพียง

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ


-

-

2,200,000

1,049,600

-

-



20,000

-

9,663,000

5,089,430

-

5,000

5,000

รวมงบประมาณ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
78. โครงการ Big cleaning day

79. โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้
การกาจัดขยะในครัวเรือน
80. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลดง
ดินแดง
81. โครงการฝึกประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้รี
ไซเคิล
82. โครงการตลาดไร้ถุง
83. โครงการธนาคารน้าใต้ดิน
84. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเรียนรู้
สถานที่สาคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น
85. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
86. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ
อื่น ๆ
87. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และสัตว์น้าจืดอันเนื่องเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
88. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

-

-



5,000

-

-

-



5,000

-

-

-



5,000

-



-

-

5,000

3,000

-

-



36,000

-

-

-



5,000

-

-

-



10,000

-

-

-



5,000

-

-

-



20,000

-

-

-



20,000

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 17 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
89. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบล
90. โครงการรณรงค์การบาบัดน้าเสียใน
ชุมชน

-

รวมงบประมาณ
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
91. โครงการจัดทาเวทีประชาคม และ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

-



งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
20,000

-

5,000

-

146,000

8,000

-

-

30,000

2,780

92. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน



-

-

5,000

1,985

93. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล (จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานส่วนตาบล)

-

-



250,000

-

-

-



25,000

-



-

-

25,000

25,000

-

-



50,000

-

-

-



2,000

-

-

-



5,000

-

-

-



361,000

-



-

-

369,000

366,000

94. โครงการประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
95. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
96. ปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงาน อบต.
97. โครงการจิตอาสาทาความดีเพื่อ
ความสามัคคีในองค์กร
98. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ทางการเมือง
99. ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ
100. ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้าสานักงาน
อบต.ดงดินแดง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

หน้า 18 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ)
101. โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร
102. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร


งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่อนุมัติ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

รวมงบประมาณ

รวมโครงการในข้อบัญญัติทั้งสิ้น
102 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม

10,000

-

20,000

-

1,152,000

395,765

18,598,039 7,836,867.08

หน้า 19 จาก 21
2563 – 30 เมษายน 2564)

