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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี  3 ) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน      
และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลดงดินแดงเพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2563 (การด าเนินงานต้ังแต่
เดือนตุลาคม  2562   ถึงเดือนกันยายน  2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง (e-plan) และแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563       
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  พร้อมท้ังน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
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ส่วนที่  1  บทน า 
************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย         
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล       
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน  พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดินแดง  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่       
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลดงดินแดง  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ดงดินแดง  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลดงดินแดง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้        
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น  รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดินแดง  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ  ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
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พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน  โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้  สภาพผลการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด   ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน  โครงการ      
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในต าบล      
ดงดินแดง  และหมู่บ้านท้ัง  11  หมู่  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน         
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ  29  ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน  11  คน  ประกอบด้วย 
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสภาต าบล  คัดเลือก  จ านวน  3  คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
โดยการก าหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง              
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล  จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก         
ข้อ  2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วย  ประเด็นหลัก ๆ คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาท่ีเก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ท่ีได้ก าหนดไว้  ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้  คือ  ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น  แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้   โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย           
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน 
Flow  Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท้ังนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน  โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี  2  และส่วนท่ี  3 
  2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ  การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขท่ีดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก  กอง  ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ  เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป   
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลดงดินแดง 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง           
มีอ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ  วัสดุ  อุปกรณ์  หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วน  ประมาณค่าและวิธีการอื่น ๆ 
เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่   แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพ
พื้นท่ีท่ัวไป  อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ัง
เกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่าง ๆ   ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

คณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดินแดง 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลดงดินแดง ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลดงดินแดง  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์   แผนงาน  โครงการ     
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดิน
แดง 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ  5  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา  โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต  
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นท่ี  จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  และอาจรวมถึง
อ าเภอ  และจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ  3  ประการ  คือ 
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุม    
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี      
ส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าท่ี  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัด       
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น   เช่น          
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จะใช้การทดสอบตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว  หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดินแดง  ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดินแดง  มีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ  โครงสร้าง  และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง  การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในต าบลดงดินแดง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดินแดง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  จะมีการบันทึก
การส ารวจ  และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา   ตลอดจนเปูาประสงค์                
ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์  แผนงาน  ผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ท่ีส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที              
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์   ประหยัดเวลา  
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ   
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง  ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  ส่ังการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง/ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง   
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  สามารถวินิจฉัย  ส่ังการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุม  มีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงแต่ละคน  แต่ละส านัก/กอง
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลดงดินแดง  เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  11 

 

ส่วนที่  2  การติดตามและประเมนิผล 
************* 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดระยะเวลา  5  ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงดินแดง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอหนองม่วง 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
        ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
        ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
       2) กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
        กลยุทธ์ที่  1  ก่อสร้าง  พัฒนาปรับปรุง  บ ารุงรักษา  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 
        กลยุทธ์ที่  2  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตรกรรม 
        กลยุทธ์ ท่ี  3  ส่งเสริมสนับสนุนอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านวิชาการ  
เทคโนโลยี  งบประมาณและการก่อสร้างโรงฝึกอาชีพ 
        กลยุทธ์ที่  4  ประกอบด้วย  2  กลยุทธ์ 
            4.1 รณรงค์ควบคุมปูองกันโรค 
            4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
        กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
        กลยุทธ์ที่  6  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ 
            6.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            6.2 จัดกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬา 
            6.3 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส 
            6.4 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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        กลยุทธ์ที่  7  ประกอบด้วย  2  กลยุทธ์ 
            7.1 อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
            7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและ
การท่องเท่ียว 
        กลยุทธ์ที่  8  พัฒนาและส่งเสริม  สนับสนุน  การเมืองการบริหาร  บริการประชาชน
ให้สะดวกรวดเร็ว 
       3) เปูาประสงค์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์
เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 
        3.1 ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย  มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน     
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
        3.2 มีน้ าใช้ในการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
        3.3 เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
        3.4 ประชาชนมีสุขภาพดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
        3.5 ส่งเสริมการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
        3.6 พัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดการด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ  ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        3.7 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
        3.8 การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ  อบต. มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
       4) วิสัยทัศน์ 

                 “ต าบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาเกษตรกรรม” 
  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน  เพื่อประเมินตนเอง  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ  ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 

 โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ  มีดังนี้ 
  แบบที่  1  แบบการประเมินตนเอง  เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แบบที่  4  แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  แบบที่  5  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขึ้นมาเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
  

http://www.dla.go.th/
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แบบที่  1  แบบการประเมนิตนเองเพื่อเปน็การก ากบัการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจาก
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการก าหนดเปูาประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
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ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
2.2 รายงานบัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 7,330,000.00 84 8,876,400.00 37 7,681,400.00 13 3,358,000.00 10 3,215,000.00 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 630,000.00 4 577,000.00 4 950,000.00 - - 1 500,000.00 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 70,000.00 2 25,000.00 3 40,000 3 40,000.00 3 40,000.00 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 418,000.00 10 418,000.00 12 445,600.00 9 432,000.00 9 432,000.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  และวัฒนธรรม 

21 3,350,000.00 27 3,375,480.00 31 3,476,691.00 28 3,349,680.00 28 3,349,680.00 

6. การพัฒนาด้านสังคม 19 8,283,000.00 28 9,457,500.00 28 9,767,000.00 27 10,632,000.00 27 11,142,000.00 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8 120,000.00 16 204,500.00 16 207,000.00 16 207,000.00 16 207,000.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 587,000.00 12 1,193,000.00 13 1,393,000.00 13 1,254,000.00 11 393,000.00 

รวม 85 20,788,000.00 183 24,126,880.00 144 23,960,691.00 109 19,272,680.00 105 19,278,680.00 

 
2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55- 
045 สายรอบหมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ช่วง
ระหว่าง กม.ที่ 0+850 (บริเวณสิ้นสุดถนนลาดยาง 
อบต.) ถึง กม.ที่ 0+956 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
106 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 530 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร จ านวน 8 ท่อน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 251,500.00 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 9 บ้านหนองระเริง สายทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง-
บ้านหนองระเริง) ช่วง กม.ที่ 5+810 ถึง กม.ที่ 
5+925 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 575 ตาราง
เมตร   

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 254,000.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดง
ดินแดง ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-002 
เริ่มจาก บริเวณบ้าน นายถาวร ขยันกิจ  
ถึงบริเวณบ้านนายพาน พรมศรี กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 260,000.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
บ้านปุาเขว้า ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-
004 เริ่มจาก กม.3+470 บริเวณบ้านนางหลอด  
มาดา ถึง กม.ที่ 3+550 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 253,500.00 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
บ่อดินสอพอง จ านวน 2 สายทาง รายละเอียดดังน้ี 
-สายที่ 1 ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-
038 ถนนซอยบ้านนายทึม ตุ้มทอง เริ่มจากถนน
คอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 
-สายที่ 2 ถนนซอยบ้านนายมี พุคะสีคง เริ่มจาก
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-001 ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
272 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 
0.50 เมตร (ต่อ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 266,000.00 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11   
บ้านหนองหิน สายทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข 
ลบ.ถ.55-065 เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิม (กม.ที่ 
0+507) ถึง กม.ที่ 0+582 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตาม
สภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 158,000.00 

7. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-012 จ านวน 
2 ช่วง รายละเอียดดังน้ี 
-ช่วงที่ 1 เริ่มจาก บริเวณ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3353 ถึง บริเวณถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,130 
ตารางเมตร 
-ช่วงที่ 2 เริ่มจาก บริเวณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถึง ถนนลาดยาง บริเวณไร่นางชม ทรงเจริญ กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 515 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,802 ตารางเมตร (ต่อ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 256,000.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

8. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-028 เริ่มจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 ถึง บริเวณสาม
แยกไร่นายอังกูล พานทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 227,900.00 

9. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด  
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55 - 032 ถนน
ซอยบ้านนายพยนต์ ฉายเนตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,425 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 233,500.00 

10. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-040 เริ่มจาก
ไร่นางกุหลาบ  โภคพูล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 254,800.00 

11. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 
บ้านหน่วยประคอง สายทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข 
ลบ.ถ.55-62 เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณสาม
แยก รพ.สต.ต าบลดงดินแดง ถึง กม.ที่ 0+700 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 255,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

12. ปรับปรุงระบบประปาหอถังสงูขนาดความจุ 8 
ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน โดย
ด าเนินการเปลี่ยนงานเปลี่ยนพ้ืนไม้รับถังน้ า  
ขนาดพ้ืนที่ 4.00x4.00 เมตร,เปลี่ยนถังน้ าแบบไฟ
เบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 4 
ใบ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ,เปลี่ยนท่อจ่ายน้ า เป็นท่อ 
PVC ชั้น 13.5 Ø 2 น้ิว,ประกอบและติดต้ัง
ตู้ควบคุมไฟฟูาประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 100,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

13. โครงการอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

14. โครงการสง่เสริมการฝึกอาชีพ และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 15,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

15. โครงการปูองกันและควบคุมการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ) 

16. โครงการอบรมการปูองกันแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 15,000.00 

17. โครงการรณรงค์การควบคุมและปูองกันโรค
ระบาดอื่นๆ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,000.00 

18. โครงการสง่เสริมดูแลสุขภาพผู้เรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

19. โครงการเย่ียมยามถามไถ่ ใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,000.00 

20. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สงูอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 10,000.00 

21. โครงการสง่เสริมสุขภาพจิตให้กับผูสู้งอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 10,000.00 

22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

23. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 220,000.00 

24. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล (หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

25. เงินสมทบกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพ
ท้องถ่ิน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

26. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 15,000.00 

27. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

28. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

29. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 88,145.00 

30. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 1,004,088.00 

31. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 225,400.00 

32. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 78,200.00 

33. โครงการสง่เสริมทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม (ต่อ) 

34. โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

35. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 1,200,000.00 

36. โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหา
เด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

37. โครงการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

38. ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 6,200.00 

39. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 6,200.00 

40. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 9,300.00 

41. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 13,330.00 

42. ขยายเขตไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 57,011.00 

43. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา (ศพด.ปุาเขว้าและ ศพด.
บ้านบ่อดินสอพอง) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,243.00 

44. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

45. โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 28,000.00 

46. โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 15,000.00 

47. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

48. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

49. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

50. โครงการกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเน่ืองใน
วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

51. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

52. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  20 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 
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53. โครงการสืบสานการละเล่นพ้ืนบ้าน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

54. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงานของประชาชน(โครงการกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

55. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

56. โครงการขับข่ีปลอดภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

57. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 35,000.00 

58. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมไฟปุาหรือ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

59. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 100,000.00 

60. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

61. โครงการรณรงค์ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

62. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

63. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมสี่วนร่วมใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

64. โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

65. โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 6,000.00 

66. โครงการสงเคราะหส์ตรีคนชราผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,000.00 

67. โครงการส ารวจข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 1,000.00 

68. โครงการจ้างงานให้กับคนว่างงาน/ผู้มีรายได้
น้อย/ผู้ยากจน/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดแล้ว ท่ีไม่มี
งานท า 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 200,000.00 

69. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 15,000.00 

70. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 65,000.00 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ) 

71. โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 10,000.00 

72. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 10,000.00 

73. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 
ให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 60,000.00 

74. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ าเภอหนองม่วง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

75. โครงการวันสตรีสากล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

76. โครงการผู้สงูวัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี   ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

77. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด
และอุปกรณ์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

78. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสามัคคีต้านภัยยา
เสพติด 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 35,000.00 

79. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 150,000.00 

80. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 6,600,000.00 

81. เบี้ยยังชีพคนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 2,100,000.00 

82. โครงการสร้างหลักประกันสวัสดิการพ้ืนฐาน
ของประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและพอเพียง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

83. โครงการ Big cleaning day ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

84. โครงการรณรงค์และอบรมใหค้วามรู้การก าจัด
ขยะในครัวเรือน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00  

85. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลดงดินแดง   

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

86. โครงการฝึกประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้รีไซเคิล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

87. โครงการตลาดไร้ถุง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 3,000.00 

88. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ า
ใต้ดิน   

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 15,000.00 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

89. โครงการปั่นจักรยานท่องเท่ียวเรียนรู้สถานที่
ส าคัญและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

90. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

91. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 3,000.00 

92. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้ า
จืดอันเน่ืองเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

93. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 70,000.00 

94. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

95. โครงการเพ่ิมความสัมพันธ์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

96. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

97. โครงการรณรงค์การบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 3,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

98. โครงการจัดท าเวทีประชาคม และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

99. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

100. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล (จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบล) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 250,000.00 

101. โครงการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 25,000.00 

102. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 25,000.00 

103. ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน อบต. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 20,000.00 

104. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณต่อสังคมให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในองค์กร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ) 

105. โครงการจิตอาสาท าความดีเพ่ือความสามัคคี
ในองค์กร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

106. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง
การเมือง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

107. ปรับปรุงห้องประชุม ส านักงาน อบต.ดงดิน
แดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 497,500.00 

108. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 300,000.00 

109. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 20,000.00 

รวม  109  โครงการ   17,066,817.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ความจุ 15 ลบ.ม.สูง 
15 เมตร พร้อมปรับปรุงท่อสง่น้ าประปา ระยะทาง 
2,344 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ระเริง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 434,500.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการเฝูาระวังควบคุมและปูองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 12,600.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 9,000.00 

รวม  3  โครงการ   456,100.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.5 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-001 (สายบ้านดงดินแดง – 
บ้านหนองระเริง) หมู่ที่ 1-6 ช่วงระหว่าง กม.ที่ 
0+385 ถึง กม.ที่ 2+259 พ้ืนที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 964 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 387,000.00 

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ ทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-004 (สายบ้านหนอง
ส าราญ-บ้านปุาเขว้า) ช่วงระหว่าง กม. ท่ี 0+302 
ถึง กม. ท่ี 0+422 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ข้างละ 1.00 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 960 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 417,600.00 

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ ทางหลวง
ท้องถ่ิน หมายเลข ลบ.ถ.55-039 (เริ่มจากถนน 
คสล.เดิม ถึง บ้านนายคืน ข าค า) กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 283 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,698 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 621,000.00 

4. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง  
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-007 ถนน
สายหลังโรงเรียนบ้านดงดินแดง สภาพเดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 50 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  

21,750.00 

5. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง  
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-002 ถนน
สายบ้านดงดินแดง – เขาคอก จ านวน 2 ช่วง  
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ้านนายมานะ ศรีอ่อน ถึงบ้าน 
นางส าราญ อ่อนดอกไม้ สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,600 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 320 
ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายอ๊อด เขตการณ์ ถึงบ้าน
นางถาวร ขยันกิจ สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,265 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุดพร้อม 
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 253 ลบ.ม. (ต่อ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 249,280.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

6. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านปุาเขว้า ทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-004 บ้านหนอง
ส าราญ - บ้านปุาเขว้า ช่วงระหว่าง กม.ที่ 4+310 
(บริเวณบ้านนายส าเภา แจ่มจันทร์) ถึง กม.ที่ 
5+560 บริเวณทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.
1-0081 (ถนนบ้านหนองหิน-ตะคร้อ) สภาพเดิม
กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,047 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรหินคลุก 314 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 136,600.00 

7. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านปุาเขว้า ทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-017 บริเวณ
สิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญเทียน  
เปูปูอม สามแยกทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.
55-004 บ้านหนองส าราญ - บ้านปุาเขว้า สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,350 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรหินคลุก 270 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 117,440.00 

8. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-026 ถนน
สายบ้านสระแห้ง สภาพเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,570.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด 
พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 314 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 136,000.00 

9. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-027 ถนน
สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 – เขต
ติดต่อต าบลชอนสมบูรณ์ สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,700.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
340 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 147,000.00 

10. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-003 (ถนน
สายบ้านหนองขุด - บ้านหนองคันโซ้) เริ่มจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 ถึง บริเวณคลองลุง
เชื้อ สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ  
ใช้ปริมาตรหินคลุก 400 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 174,020.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

11. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อดินสอ
พองทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-037 
ถนนสายจากโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง – เขต
ติดต่อต าบลโพธ์ิประสาท สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 110 
ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 47,850.00 

12. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อดินสอ
พอง ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-013 
เริ่มจากบริเวณล าห้วยสาธารณะ ถึงทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-001 สภาพเดิมกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด ใช้ปริมาตรหินคลุก 230 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 100,000.00 

13. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่  
ทางหลวงท้องถ่ิน หมายเลข ลบ.ถ.55-044 ถนน
รอบหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ช่วงระหว่าง กม.ที่ 
2+302 ถึง กม.ที่ 3+285 สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 983 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 196 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 ศก.
0.60 เมตร ทดแทนของเดิมที่ช ารุด จ านวน 2 จุด 
รวม 14 ท่อน บริเวณ กม.ที่ 0+963 (สามแยกเข้า
หมู่บ้านหนองใหญ่) และ กม.ที่ 1+144 (บ้านนาย
ฉลอง สิงห์ทรัพย์) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 121,000.00 

14. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ 
(บริเวณไร่นายศรีนวล เรืองเวหา ถึงทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-044) สภาพเดิมกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 960 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
192 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 
3 ศก. 0.60 เมตร ทดแทนของเดิมที่ช ารุด จ านวน 
1 จุด รวม 7 ท่อน บริเวณไร่นางพะยอม แปลงไร่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 95,000.00 

15. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหน่วยประคอง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-056 ถนนสายจาก
สี่แยกวัดหนองส าราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009 ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+850 สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,850 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
370 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 
ศก.0.60 เมตร ทดแทนของเดิมที่ช ารุด จ านวน 1 จุด 
รวม 7 ทอ่น บริเวณบ้านนางสนอง เนตรสว่าง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 172,600.00 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  28 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

16. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-065 เริ่มจาก
สิ้นสุดถนน คสล. – ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข 
ลบ.ถ.55-039 สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,026 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด 
พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 205 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 89,180.00 

17. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน 
(บริเวณไร่นายสมชาย ฉ่ ากระมล ถึง ไร่นางสมจิตร 
งิ้วเชียง) สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,140 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ย
เรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 282 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 122,680.00 

18. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-008 ถนน
สายบ้านนายไสว ใจแสน – ล าห้วยขนมจีน สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 80 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 18,800.00 

19. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-056 ถนน
สายสี่แยกวัดหนองส าราญ – ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1009 (บริเวณไร่นางศรีวรรณ มากนวล 
ถึงไร่นายเสงี่ยม กองมิตรชัย) สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,275 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 250 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 58,700.00 

20. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด ทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-035 ถนนสาย
จากทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-003 – 
ไร่นายสนม กรานเกตุ สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 300 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 70,500.00 

21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด ทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-034 เริ่มจากไร่ 
นางฟูาสาง  มุสิกะทัน – ไร่นางวิรัตน์ สร้อยทองพูล  
สภาพเดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ  
ใช้ปริมาตรลูกรัง 210 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 49,300.00 

 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  29 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

22. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-003 ถนน
สายบ้านหนองขุด - บ้านหนองคันโซ้ จ านวน 2 ช่วง 
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากคลองลงุเชื้อ เขตติดต่อหมู่ที่ 5 
ถึง บ้านนายสมใจ เณรลับ สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 700 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่
ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 140 ลบ.ม. 
-ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เริ่มจากบ้านนายพาย 
เพชรสุก ถึงบ้านนายบุญเลิศ พ่ึงศรี สภาพเดิมกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 405 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรงั      
80 ลบ.ม. (ต่อ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 51,600.00 

23. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
สายทางหลวงท้องถ่ิน หมายเลข ลบ.ถ.55-039 
เริ่มจากบ้านนายอนุวัตร วงศ์อุไร ถึงบ้านนายบุญ
เลิศ พ่ึงศรี สภาพเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ย
เรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 240 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 56,400.00 

24. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง 
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-047 ถนน
สายหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 (บริเวณ
ไร่นายจรัญ พะยมหน ถึงสุดเขต ต.ตะคร้อ) สภาพ
เดิมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6,050 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 1,050 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 247,000.00 

25. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง 
(บริเวณไร่นายสมชาย น้อยเมือง) สภาพเดิมกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรงั 40 
ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 9,400.00 

26. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหน่วย
ประคอง ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-
058 ถนนสายจากบ้านหน่วยประคอง – บ้านสระ
แห้ง (เริ่มจากไร่นายนริด แย้มครวญ - ไร่นายไปล่ 
ฉุนหอม) สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ย
เรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 210 ลบ.ม. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 49,300.00 

รวม  26  โครงการ   3,767,000.00 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 

 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  30 

 

2.6 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
4 น้ิว สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 
 

 235,000.00 

รวม  1  โครงการ   235,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
 

2.7 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ที่ไม่ได้ด าเนินการ) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ 9 บ้านหนองระเริง  สายทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง-บ้าน
หนองระเริง) ช่วง กม.ที่ 5+810 ถึง กม.ที่ 
5+925กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 575 ตาราง
เมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 254,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

2. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้เรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 10,000.00 

4. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล (หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

5. โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
จมน้ าในเด็กปฐมวัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

6. โครงการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

7. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา (ศพด.ปุาเขว้าและ ศพด.บ้าน
บ่อดินสอพอง) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,243.00 

8. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

9. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

10. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงานของประชาชน(โครงการกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

11. โครงการขับข่ีปลอดภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

12. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 35,000.00 

13. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมไฟปุาหรือ
อัคคีภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

14. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 100,000.00 

15. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

16. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมสี่วนร่วมใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

17. โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

18. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 65,000.00 

19. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 
ให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 60,000.00 

20. โครงการวันสตรีสากล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 5,000.00 

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด
และอุปกรณ์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

22. โครงการสร้างหลักประกันสวัสดิการพ้ืนฐาน
ของประชาชนในระดับรากหญ้าอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและพอเพียง 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23. โครงการรณรงค์และอบรมใหค้วามรู้การก าจัด
ขยะในครัวเรือน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00  

24 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ าใต้
ดิน   

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 15,000.00 

25. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

26. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 3,000.00 

27. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้ า
จืดอันเน่ืองเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบตามข้อบัญญัติ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

28. โครงการเพ่ิมความสัมพันธ์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

29. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

30. โครงการรณรงค์การบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสงัคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 3,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

31. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

32. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล (จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบล) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 250,000.00 

33. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 300,000.00 

34. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 20,000.00 

รวม  34  โครงการ   1,361,243.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.8 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55- 045 สายรอบ
หมู่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ช่วง
ระหว่าง กม.ที่ 0+850 (บริเวณสิ้นสุด
ถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่ 0+956 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 106 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 530 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 
เมตร จ านวน 8 ท่อน 

251,500.00 0.00 245,000.00 6,500.00 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง ทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-002 เริ่ม
จาก บริเวณบ้าน นายถาวร ขยันกิจ  
ถึงบริเวณบ้านนายพาน พรมศรี กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
495 ตารางเมตร 

260,000.00 0.00 251,000.00 9,000.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านปุาเขว้า ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-004 เริ่มจาก 
กม.3+470 บริเวณบ้านนางหลอด  
มาดา ถึง กม.ที่ 3+550 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร 

253,500.00 0.00 238,500.00 15,000.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อดินสอพอง จ านวน 2 สายทาง 
รายละเอียดดังน้ี 
-สายที่ 1 ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
038 ถนนซอยบ้านนายทึม ตุ้มทอง เร่ิมจากถนน
คอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 
-สายที่ 2 ถนนซอยบ้านนายมี พุคะสีคง เร่ิมจาก
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 ถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 272 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร (ต่อ) 

266,000.00 0.00 250,000.00 16,000.00 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  34 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11   บ้านหนองหิน สายทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-
065 เริ่มจากสิ้นสุดถนน คสล.เดิม 
(กม.ที่ 0+507) ถึง กม.ที่ 0+582 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกตามสภาพ 

158,000.00 0.00 147,500.00 10,500.00 

6. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองส าราญ ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-012 จ านวน 2 
ช่วง รายละเอียดดังน้ี 
-ช่วงที่ 1 เริ่มจาก บริเวณ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3353 ถึง บริเวณถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,130 ตารางเมตร 
-ช่วงที่ 2 เริ่มจาก บริเวณ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถึง ถนนลาดยาง บริเวณไร่
นางชม ทรงเจริญ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
515 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,802 ตารางเมตร (ต่อ) 

256,000.00 0.00 241,000.00 15,000.00 

7. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  
บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-028 เริ่มจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 1009 ถึง 
บริเวณสามแยกไร่นายอังกูล พานทอง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร 

227,900.00 0.00 216,000.00 11,900.00 

8. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองขุด  ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข 
ลบ.ถ.55 - 032 ถนนซอยบ้านนาย
พยนต์ ฉายเนตร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,425 
ตารางเมตร 

233,500.00 0.00 219,000.00 14,500.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

9. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองคันโซ้ ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-040 เริ่มจากไร่
นางกุหลาบ  โภคพูล กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,800 ตารางเมตร 

254,800.00 0.00 252,000.00 2,800.00 

10. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 10 บ้านหน่วยประคอง สายทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-62 
เริ่มจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณสาม
แยก รพ.สต.ต าบลดงดินแดง ถึง กม.ที่ 
0+700 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร 

255,000.00 0.00 249,000.00 6,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

11. ปรับปรุงระบบประปาหอถังสงูขนาด
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองหิน โดยด าเนินการเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนพ้ืนไม้รับถังน้ า ขนาดพ้ืนที่ 
4.00x4.00 เมตร,เปลี่ยนถังน้ าแบบไฟ
เบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
จ านวน 4 ใบ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ,
เปลี่ยนท่อจ่ายน้ า เป็นท่อ PVC ชั้น 13.5 
Ø 2 น้ิว,ประกอบและติดต้ังตู้ควบคุม
ไฟฟูาประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

100,000.00 0.00 90,000.00 10,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

12. โครงการอบรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

13. โครงการสง่เสริมการฝึกอาชีพ 
และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้
มีรายได้น้อย 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

14. โครงการปูองกันและควบคุมการ
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 

15. โครงการอบรมการปูองกันแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

15,000.00 0.00 12,825.00 2,175.00 

16. โครงการรณรงค์การควบคุมและ
ปูองกันโรคระบาดอื่นๆ 

1,000.00 0.00 980.00 20.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ) 

17. โครงการเย่ียมยามถามไถ่ ใส่ใจ
สุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

1,000.00 0.00 500.00 500.00 

18. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

10,000.00 0.00 8,600.00 1,400.00 

19. โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000.00 0.00 13,386.00 6,614.00 

20. โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 0.00 140,000.00 80,000.00 

21. เงินสมทบกองทุนสร้าง
หลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน 

100,000.00 0.00 100,500 โอนเพ่ิม 500 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

22. โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

15,000.00 0.00 14,525.00 475.00 

23. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 0.00 12,677.00 7,323.00 

24. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 0.00 2,300 2,700.00 

25. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 
3 ศูนย์) 

88,145.00 0.00 

1,029,448.72 62,784.28 
26. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ
นักเรียน 

1,004,088.00 0.00 

27. จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3 
ศูนย์) 

225,400.00 0.00 225,400.00 0.00 

28. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

78,200.00 0.00 78,200.00 0.00 

29. โครงการสง่เสริมทักษะทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

30. โครงการสง่เสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

31. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 

1,200,000.00 0.00 1,138,000.00 62,000.00 

32. ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 

33. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 

34. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 9,300.00 0.00 9,300.00 0.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม (ต่อ) 

35. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,330.00 0.00 13,330.00 0.00 

36. ขยายเขตไฟฟูาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
57,011.00 0.00 60,805.96 โอนเพ่ิม 

3,794.96 
37. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติ 

10,000.00 0.00 10,000 0.00 

38. โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 

28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 

39. โครงการประเพณีหล่อเทียน
พรรษา 

15,000.00 0.00 14,997.00 3.00 

40. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

5,000.00 0.00 2,550.00 2,450.00 

41. โครงการกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีเน่ืองในวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

5,000.00 0.00 4,475.00 525.00 

42. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

10,000.00 0.00 8,000.00 2,000.00 

43. โครงการกิจกรรมเน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

10,000.00 0.00 4,830.00 5,170.00 

44. โครงการสืบสานการละเล่น
พ้ืนบ้าน 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

45. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 1,000.00 0.00 500.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

46. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

5,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 

47. โครงการรณรงค์ปกปูองสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

48. โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไร
ไม่ให้เสี่ยง 

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (ต่อ) 

49. โครงการสงเคราะหส์ตรีคนชราผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

1,000.00 0.00 500.00 500.00 

50. โครงการส ารวจข้ึนทะเบียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 

51. โครงการจ้างงานให้กับคน
ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ยากจน/ผู้
เสพยาเสพติดที่บ าบัดแล้ว ท่ีไม่มีงาน
ท า 

200,000.00 0.00 82,200 117,800.00 

52. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

15,000.00 0.00 12,805.00 2,195.00 

53. โครงการสง่เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 0.00 9,850.00 150.00 

54. โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

10,000.00 0.00 500.00 9,500.00 

55. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอหนองม่วง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

56. โครงการผู้สงูวัยรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

5,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00 

57. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน
สามัคคีต้านภัยยาเสพติด 

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 

58. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 150,000.00 0.00 117,500.00 32,500.00 

59. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,600,000.00 0.00 6,258,100.00 341,900.00 

60. เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,100,000.00 0.00 1,662,400.00 437,600.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

61. โครงการ Big cleaning day 5,000.00 0.00 4,800.00 200.00 

62. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
คัดแยกขยะส าหรับเด็กและเยาวชน
ต าบลดงดินแดง   

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

63. โครงการฝึกประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้รี
ไซเคิล 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

64. โครงการตลาดไร้ถุง 
3,000.00 0.00 2,520.00 480.00 

 
65. โครงการปั่นจักรยานท่องเท่ียว
เรียนรู้สถานที่ส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

66. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ิน
ใส่ใจสิง่แวดล้อม 

70,000.00 0.00 68,880.00 1,120.00 

67. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00 0.00 19,280.00 720.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

68. โครงการจัดท าเวทีประชาคม และ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

30,000.00 0.00 2,350.00 27,650.00 

69. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

70. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

71.ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน อบต. 
20,000.00 0.00 58,000.00 โอนเพ่ิม 

38,000.00 
72. โครงการสง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรมทางการเมือง 

5,000.00 0.00 2,850.00 2,150.00 

73. โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณต่อ
สังคมให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างในองค์กร 

2,000.00 0.00 500.00 1,500.00 

74. โครงการจิตอาสาท าความดีเพ่ือ
ความสามัคคีในองค์กร 

5,000.00 0.00 2,900.00 2,100.00 

75. ปรับปรุงห้องประชมุ ส านักงาน 
อบต.ดงดินแดง 

497,500.00 0.00 495,000.00 2,500.00 

รวม  75  โครงการ 15,705,574.00 0.00 14,392,464.68 1,354,904.28 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.9 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า ความจุ 
15 ลบ.ม.สูง 15 เมตร พร้อมปรับปรุง
ท่อส่งน้ าประปา ระยะทาง 2,344 
เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองระเริง 

434,500.00 0.00 421,000.00 13,500.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการเฝูาระวังควบคุมและปูอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม  3  โครงการ 456,100.00 0.00 442,600.00 13,500.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 
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2.10 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-001 
(สายบ้านดงดินแดง – บ้านหนอง
ระเริง) หมู่ที่ 1-6 ช่วงระหว่าง กม.ที่ 
0+385 ถึง กม.ที่ 2+259 พ้ืนที่
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 964 ตาราง
เมตร 

387,000.00 0.00 245,000.00 142,000.00 

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3      
บ้านหนองส าราญ ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-004 (สายบ้าน
หนองส าราญ-บ้านปุาเขว้า) ช่วง
ระหว่าง กม. ท่ี 0+302 ถึง กม. ท่ี 
0+422 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ข้างละ 1.00 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 960 
ตารางเมตร 

417,600.00 0.00 269,000.00 148,600.00 

3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7      
บ้านหนองคันโซ้ ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-039 (เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายคืน ข าค า) 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 283 เมตร 
หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,698 ตารางเมตร 

621,000.00 0.00 390,000.00 231,000.00 

4. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1   
บ้านดงดินแดง  ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-007 ถนนสาย
หลังโรงเรียนบ้านดงดินแดง สภาพเดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 50 ลบ.ม. 

21,750.00 0.00 15,407.19 6,342.81 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

5. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1   
บ้านดงดินแดง  ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-002 ถนนสาย
บ้านดงดินแดง – เขาคอก จ านวน 2 ช่วง  
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากบ้านนายมานะ ศรี
อ่อน ถึงบ้าน นางส าราญ อ่อนดอกไม้ 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,600 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตร
หินคลุก 320 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายอ๊อด เขต
การณ์ ถึงบ้านนางถาวร ขยันกิจ สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,265 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด
พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
253 ลบ.ม. (ต่อ) 

249,280.00 0.00 176,566.40 72,713.60 

6. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2   
บ้านปุาเขว้า ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-004 บ้านหนอง
ส าราญ - บ้านปุาเขว้า ช่วงระหว่าง 
กม.ที่ 4+310 (บริเวณบ้านนายส าเภา 
แจ่มจันทร์) ถึง กม.ที่ 5+560 บริเวณ
ทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.1-
0081 (ถนนบ้านหนองหิน-ตะคร้อ) 
สภาพเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 
1,047 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตร
หินคลุก 314 ลบ.ม. 

136,600.00 0.00 102,028.01 34,571.99 

7. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2  
บ้านปุาเขว้า ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-017 บริเวณ
สิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นายบุญเทียน  เปูปูอม สามแยกทาง
หลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-004 
บ้านหนองส าราญ - บ้านปุาเขว้า 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
1,350 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตร
หินคลุก 270 ลบ.ม. 

117,440.00 0.00 87,731.09 29,708.91 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

8. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  
บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-026 ถนนสาย
บ้านสระแห้ง สภาพเดิม กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,570.00 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 314 
ลบ.ม. 

136,000.00 0.00 103,263.73 32,736.27 

9. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4  
บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-027 ถนนสาย
จากทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 
– เขตติดต่อต าบลชอนสมบูรณ์ สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,700.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรหินคลุก 340 ลบ.ม. 

147,000.00 0.00 111,814.23 35,185.77 

10. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 
บ้านหนองขุด ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-003 (ถนนสาย
บ้านหนองขุด - บ้านหนองคันโซ้)    
เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 ถึง บริเวณคลองลุงเชื้อ สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด 
พร้อมเกลี่ยเรียบ  ใช้ปริมาตรหินคลุก 
400 ลบ.ม. 

174,020.00 0.00 123,257.52 50,762.48 

11. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อดินสอพองทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-037 ถนนสาย
จากโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง – เขต
ติดต่อต าบลโพธ์ิประสาท สภาพเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 110 
ลบ.ม. 

47,850.00 0.00 33,895.82 13,954.18 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  44 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

12. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อดินสอพอง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-013 เริ่มจาก
บริเวณล าห้วยสาธารณะ ถึงทางหลวง
ท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.55-001 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,150.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด ใช้ปริมาตรหินคลุก 230 
ลบ.ม. 

100,000.00 0.00 70,873.07 29,126.93 

13. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองใหญ่ ทางหลวงท้องถ่ิน 
หมายเลข ลบ.ถ.55-044 ถนนรอบ
หมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ช่วงระหว่าง 
กม.ที่ 2+302 ถึง กม.ที่ 3+285 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 983 
เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด 
พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 
196 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. มอก.ชั้น 3 ศก.0.60 เมตร 
ทดแทนของเดิมที่ช ารุด จ านวน 2 จุด 
รวม 14 ท่อน บริเวณ กม.ที่ 0+963 
(สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองใหญ่) และ 
กม.ที่ 1+144 (บ้านนายฉลอง สิงห์
ทรัพย์) 

121,000.00 0.00 93,718.27 27,281.73 

14. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 
บ้านหนองใหญ่ (บริเวณไร่นายศรีนวล 
เรืองเวหา ถึงทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-044) สภาพเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 960 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 192 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด จ านวน 1 จุด รวม 7 
ท่อน บริเวณไร่นางพะยอม แปลงไร่ 

95,000.00 0.00 69,763.28 25,236.72 

 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  45 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

15. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 
บ้านหน่วยประคอง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-056 ถนนสาย
จากสี่แยกวัดหนองส าราญ - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1009 ช่วง กม.ที่ 
0+000 ถึง กม.ที่ 1+850 สภาพเดิม
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,850 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 370 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ชั้น 3 ศก.0.60 เมตร ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด จ านวน 1 จุด รวม 7 
ท่อน บริเวณบ้านนางสนอง เนตรสว่าง 

172,600.00 0.00 131,440.74 41,159.26 

16. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหิน ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-065 เริ่มจาก
สิ้นสุดถนน คสล. – ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-039 สภาพเดิม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,026 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรหินคลุก 205 
ลบ.ม. 

89,180.00 0.00 66,610.65 22,569.35 

17. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหิน (บริเวณไร่นายสมชาย 
ฉ่ ากระมล ถึง ไร่นางสมจิตร งิ้วเชียง) 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,140 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตร
หินคลุก 282 ลบ.ม. 

122,680.00 0.00 91,630.25 31,049.75 

18. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1   
บ้านดงดินแดง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-008 ถนนสาย
บ้านนายไสว ใจแสน – ล าห้วยขนมจีน 
สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
435.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 80 ลบ.ม. 

18,800.00 10,904.76 0.00 18,800.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

19. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4   
บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-056 ถนนสายสี่
แยกวัดหนองส าราญ – ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1009 (บริเวณไร่นาง
ศรีวรรณ มากนวล ถึงไร่นายเสงี่ยม 
กองมิตรชัย) สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,275 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 250 ลบ.ม. 

58,700.00 36,956.52 0.00 58,700.00 

20. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5   
บ้านหนองขุด ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-035 ถนนสาย
จากทางหลวงท้องถ่ินหมายเลข ลบ.ถ.
55-003 – ไร่นายสนม กรานเกตุ 
สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
2,000.00 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 300 ลบ.ม. 

70,500.00 40,892.86 0.00 70,500.00 

21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5   
บ้านหนองขุด ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-034 เริ่มจากไร่ 
นางฟูาสาง  มุสิกะทัน – ไร่นางวิรัตน์ 
สร้อยทองพูล  สภาพเดิมกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,250.00 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ  ใช้ปริมาตรลูกรงั 210 
ลบ.ม. 

49,300.00 28,625.00 0.00 49,300.00 

22. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7   
บ้านหนองคันโซ้ สายทางหลวงท้องถ่ิน 
หมายเลข ลบ.ถ.55-039 เริ่มจาก
บ้านนายอนุวัตร วงศ์อุไร ถึงบ้านนาย
บุญเลิศ พ่ึงศรี สภาพเดิมกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 815 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 240 ลบ.ม. 

56,400.00 33,913.04 0.00 56,400.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

23. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7      
บ้านหนองคันโซ้ ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-003 ถนนสายบ้าน
หนองขุด - บ้านหนองคันโซ้ จ านวน 2 ช่วง 
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากคลองลุงเชื้อ เขตติดต่อ
หมู่ที่ 5 ถึง บ้านนายสมใจ เณรลับ สภาพ
เดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 140 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เริ่มจาก
บ้านนายพาย เพชรสุก ถึงบ้านนายบุญ
เลิศ พึ่งศรี สภาพเดิมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 405 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะส่วน
ที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรัง 
80 ลบ.ม. (ต่อ) 

51,600.00 31,086.96 0.00 51,600.00 

24. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9   
บ้านหนองระเริง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-047 ถนนสาย
หลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
(บริเวณไร่นายจรัญ พะยมหน ถึงสุด
เขต ต.ตะคร้อ) สภาพเดิมกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 6,050 เมตร โดยซ่อมแซม
เฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 1,050 ลบ.ม. 

247,000.00 143,125.00 0.00 247,000.00 

25. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9    
บ้านหนองระเริง (บริเวณไร่นายสมชาย 
น้อยเมือง) สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร โดยซ่อมแซมเฉพาะ
ส่วนที่ช ารุด พร้อมเกลี่ยเรียบ ใช้
ปริมาตรลูกรงั 40 ลบ.ม. 

9,400.00 5,452.38 0.00 9,400.00 

26. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 
บ้านหน่วยประคอง ทางหลวงท้องถ่ิน
หมายเลข ลบ.ถ.55-058 ถนนสาย
จากบ้านหน่วยประคอง – บ้านสระ
แห้ง (เริ่มจากไร่นายนริด แย้มครวญ - 
ไร่นายไปล่ ฉุนหอม) สภาพเดิมกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร โดย
ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ช ารุด พร้อม
เกลี่ยเรียบ ใช้ปริมาตรลูกรงั 210 ลบ.ม. 

49,300.00 31,043.48 0.00 49,300.00 

รวม  26  โครงการ 3,767,000.00 362,000.00 2,182,000.25 1,584,999.75 
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2.11 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว สถานที่
ด าเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 

235,000.00 235,000.00 0.00 235,000.00 

รวม  1  โครงการ 235,000.00 235,000.00 0.00 235,000.00 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมนิผล 
******************** 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้   และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคม         
ของทุกปี  
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง       . 
2  รายงานผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ  (1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่

ปรากฏในแผน ฯ  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 37 36 25.00 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 4 3 2.08 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 1.39 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 9 6.25 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
    และวัฒนธรรม 

31 24 16.67 

6. การพัฒนาด้านสังคม 28 16 11.11 
7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 7 4.86 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 13 8 5.56 
รวม 144 105 72.92 
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงในภาพรวม 
ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดินแดงในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 
(  ) อื่น ๆ ระบุ…………………………. 

ส่วนที ่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 90% 75% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 67% 75% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 75% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 70% 71.43% 3.57% 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 78%   
6) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 65% 67.86% 3.57% 
7) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 64% 67.86% 0% 
8) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 75% 67.86% 0% 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85% 67.86% 0% 

รวม 74.33 25.67 0.00 
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แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อื่น ๆ ระบุ…………………………. 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงในยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้ัง  8  ยุทธศาสตร์  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.28 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.25 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.08 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.22 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.30 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.16 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.29 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33 

รวม 8.34 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.23 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.21 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.30 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.15 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.22 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.40 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.26 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.27 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.28 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.32 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.30 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.32 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.27 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.23 

รวม 8.29 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.31 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.39 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.25 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.24 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.45 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.27 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.19 

รวม 8.29 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.27 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.35 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.36 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.33 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.21 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.12 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.30 

รวม 8.28 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.33 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.36 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.33 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.32 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7.86 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.94 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 

รวม 8.22 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.37 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.27 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.29 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.28 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.31 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.34 

รวม 8.30 
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ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.35 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.33 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.35 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.25 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.22 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.41 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 
9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.40 

รวม 8.35 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หน้า  56 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการด าเนินงาน 
(อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัต)ิ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 7,681,400.00 37 4,184,000.00 9 362,000.00 27 4,491,000.25 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 4 950,000.00 2 100,000.00 1 235,000.00 1 90,000.00 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 40,000 2 20,000.00 - - 2 20,000.00 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 445,600.00 12 417,000.00 - - 9 304,391.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 31 3,476,691.00 30 2,997,117.00 - - 24 2,734,738.68 

6. การพัฒนาด้านสงัคม 28 9,767,000.00 28 9,497,000.00 - - 16 8,233,855.00 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 207,000.00 15 176,000.00 - - 7 110,480.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 13 1,393,000.00 12 1,189,500.00 - - 8 611,600.00 

รวม 144 23,960,691.00 137 17,066,817.00 10 597,000.00 95 17,017,064.93 

***หมายเหตุ***  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลงนามสัญญาก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  362,000.00.- บาท 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ลงนามสัญญาก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  235,000.00.- บาท 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)  
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สรุปผลการด าเนินงาน (ตามบัญชีครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
 

แผนงาน 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ด าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 

ปี 2563 ปี 2563     

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารงานคลัง 
 

 
14 
1 

 
526,000.00 

12,000.00 

 
14 
1 

 
520,200.00 

11,970.00 

 
70 
57 

 
86.41 
1.99 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  

 
3 

 
45,500.00 

 
2 

 
29,400.00 

 
10 

 
4.88 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

 
1 

 
7,500.00 

 
1 

 
7,50.00 

 
5 

 
1.25 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  

 
1 

 
11,000.00 

 
1 

 
7,980.00 

 

 
5 

 
1.33 

รวม 20 602,000.00 19 569,550.00 95 95.86 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

  1. การอนุมัติงบประมาณ 
  ในปีงบประมาณ  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
   1.1 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณน ามาบรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน  109  โครงการ       
จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  144  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75.69  งบประมาณท้ังหมด  
17,066,817.00.-บาท  
   1.2 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่)  จ านวน  3  โครงการ  จ านวน  3  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.08  งบประมาณท้ังหมด  456,100.00.- บาท 
   1.3 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)  จ านวน  26  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
18.06  งบประมาณท้ังหมด  3,767,000.00.- บาท 
   1.4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย)  จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
0.69  งบประมาณท้ังหมด  235,000.00.- บาท 
   1.5 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ท่ีไม่ได้ด าเนินการ)  จ านวน  34  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
23.61  งบประมาณท้ังหมด  1,361,243.00.- บาท 

  2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   2.1 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  75  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 52.08 
งบประมาณท้ังหมด  14,392,464.68.-บาท 
   2.2 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
2.08  งบประมาณท้ังหมด  456,100.00.- บาท 
   2.3 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)  จ านวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
11.81  งบประมาณท้ังหมด  2,182,000.25- บาท 
   2.4 โครงการท่ีลงนามสัญญา (ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน  10  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  6.94  
งบประมาณท้ังหมด  597,000.00- บาท 
   2.5 โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน  
105  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  72.92  งบประมาณท้ังหมด  17,627,564.93.- บาท 

  3. ครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20  โครงการ  ด าเนินการจัดซื้อ  จ านวน  19  โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ  95  ของโครงการในข้อบัญญัติ  งบประมาณ  569,550.00.-บาท 
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รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ email 

นางราตรี  มากสกุล ส.อบต.ดงดินแดง (ประธานกรรมการ) 08-9741-1561 - 

นายรณชัย พวงบานชื่น ส.อบต.ดงดินแดง (กรรมการ) 08-4776-6832 - 

นางมาลัย  จันทรอด ส.อบต.ดงดินแดง (กรรมการ) 06-3654-5628  

นายด ารงศักด์ิ หลงทอง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ 6 (กรรมการ) 06-3815-2443 
09-9104-6445 

 

นางสาวมาลัย มาสม ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ 8 (กรรมการ) 08-7065-4791  

นายพศิน  ปากกาทองค า นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.รพ.สต.ดงดินแดง (กรรมการ) 

08-1914-4390  

นายพร้อม จันทนะ ผอ.ร.ร.บ้านดงดินแดง รักษาการในต าแหน่ง
ผอ.ร.ร.โรงเรียนบ้านโคกกลาง (กรรมการ) 

08-1947-4197  

นายมงคล ค าวงศ ์ ผอ.กองช่าง (กรรมการ) 08-1853-7436  

นายน้อย  คงบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) 08-9005-1285  

นายสมศักด์ิ แย้มครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) 08-7078-1872  

นางภัคจิรา ร่มล าดวน หัวหน้าส านักปลัด (กรรมการและเลขานุการ) 08-4122-0518  

น.ส.ณภัสนันท์ พินิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

08-6890-2493 jidanarak@hotmail.com 
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ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
******************** 

4.1 บทสรุป / ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะในการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปรับใช้ในอนาคต 
  4.1.1 บทสรุป 
  1. การอนุมัติงบประมาณ 
  ในปงีบประมาณ  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
   1.1 โครงการท่ีน ามาบรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน  109  โครงการ  จากโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จ านวน  144  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75.69  งบประมาณท้ังหมด  17,066,817.00.- บาท 
(รายละเอียดตามเอกสาร  หน้าท่ี  15-23) 
   1.2 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่)  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
2.08  งบประมาณท้ังหมด  456,100.00.- บาท (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้าท่ี  24) 
   1.3 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)  จ านวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
11.81  งบประมาณท้ังหมด  2,182,000.25- บาท(รายละเอียดตามเอกสาร  หน้าท่ี  25-28) 
   1.4 โครงการท่ีลงนามสัญญา (ก่อหนี้ ผูกพัน) จ านวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.94  
งบประมาณท้ังหมด  597,000.00- บาท (รายละเอียดตามเอกสาร  หน้าท่ี  28-30) 
   1.5 โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ท่ีไม่ได้ด าเนินการ)  จ านวน  34  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
23.61  งบประมาณท้ังหมด  1,361,243.00.- บาท 

  2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   2.1 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวน  75  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 52.08 
งบประมาณท้ังหมด  14,392,464.68.-บาท 
   2.2 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ (โอนต้ังจ่ายรายการใหม่) จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
2.08  งบประมาณท้ังหมด  456,100.00.- บาท 
   2.3 โครงการท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)  จ านวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
11.81  งบประมาณท้ังหมด  2,182,000.25- บาท 
   2.4 โครงการท่ีลงนามสัญญา (ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.94  
งบประมาณท้ังหมด  597,000.00- บาท 
   2.5 โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีน ามาด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน  
105  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  72.92  งบประมาณท้ังหมด  17,627,564.93.- บาท 

  3. ครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ  จ านวน  20  โครงการ  ด าเนินการจัดซื้อ  จ านวน  19  โครงการ          
คิดเป็นร้อยละ  95  ของโครงการในข้อบัญญัติ  งบประมาณ  569,550.00.-บาท 
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  4.1.2 ปัญหา / อุปสรรค 
  โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผนการด าเนินงานได้  โดยสามารถแบ่งตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  1  โครงการ 
    1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่  9  บ้านหนองระเริง  สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง-บ้านหนองระเริง) ช่วง กม.ท่ี 5+810 ถึง กม.ท่ี 5+925  
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  115  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  575  ตารางเมตร  งบประมาณ 
254,000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้าน  ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค              
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : โอนงบประมาณรายการดังกล่าวเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   
   ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จ านวน  3  โครงการ 
    1. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้เรียน  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    2. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ  งบประมาณ  10,000.- บาท 
    3. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล (หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย) งบประมาณ  
     5000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าให้ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้    
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : น าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
   ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  จ านวน  6  โครงการ 
    1. โครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ าในเด็กปฐมวัย  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    2. โครงการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตยในโรงเรียน  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    3. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา (ศพด.ปุาเขว้าและ ศพด.บ้านบ่อดินสอพอง) งบประมาณ   5,243.- บาท 
    4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ  50,000.- บาท 
    5. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    6. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานของประชาชน (โครงการ
     กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) งบประมาณ  50,000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าให้ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้    
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : น าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
   ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านสังคม  จ านวน  12  โครงการ 
    1. โครงการขับขี่ปลอดภัย  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ  35,000.- บาท 
    3. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมไฟปุาหรืออัคคีภัย  งบประมาณ   2,000.- บาท 
    4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  งบประมาณ  100,000.- บาท 
    5. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย) งบประมาณ  
     5,000.- บาท 
    7. โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย  งบประมาณ  2,000.- บาท 
    8. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  65,000.- บาท 
    9. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 
     ให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด) งบประมาณ  60,000.- บาท 
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    10. โครงการวันสตรีสากล  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    11. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์  งบประมาณ  20,000.- บาท 
    12. โครงการสร้างหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนในระดับรากหญ้าอย่าง    
     ครอบคลุมท่ัวถึงและพอเพียง  งบประมาณ  20,000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าให้ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้    
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : น าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จ านวน  8  โครงการ 
    1. โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การก าจัดขยะในครัวเรือน  งบประมาณ  5,000.- บาท 
    2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ าใต้ดิน  งบประมาณ  15,000.- บาท 
    3. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ   5,000.- บาท 
    4. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและอื่น ๆ งบประมาณ  
     3,000.- บาท 
    5. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดอันเนื่องเนื่องมาจากพระราชด าริของ    
     พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  งบประมาณ  10,000.- บาท 
    6. โครงการเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  งบประมาณ  2,000.- บาท 
    7. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล  งบประมาณ  20,000.- บาท 
    8. โครงการรณรงค์การบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  งบประมาณ  3,000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าให้ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้    
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : น าไปด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จ านวน  4  โครงการ 
    1. โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีบริการประชาชน  งบประมาณ  10,000.- บาท 
    2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล (จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร
     สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบล) งบประมาณ  250,000.- บาท 
    3. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ  300,000.- บาท 
    4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  งบประมาณ  20,000.- บาท 
   ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ท าให้ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้    
   แนวทางการแก้ไขปัญหา : น าไปด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
  4.1.3 ข้อเสนอแนะในการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปรับใช้ในอนาคต 
   ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    1. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า  เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ต้องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน  สลับซับซ้อน 
    2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากมากขึ้น
    3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
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   ข้อสังเกต 
    1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องค านึงถึงอ านาจหน้าท่ี  ความพร้อมและศักยภาพของ
ท้องถิ่น ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2. แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่น  เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
   ปัญหาและอุปสรรค 
    1. จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพท่ีองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละของโครงการท่ีท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    2. การด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงไตรมาสท่ี   1  และไตรมาสท่ี  2 
ด าเนินการได้น้อย  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า  ท าให้ไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการ 
   ข้อเสนอแนะ 
    1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ร้อยละของการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  และมีจ านวนโครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  
    2. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง
ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  หรือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งกรรมการมีจ านวน  12  คน  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี  25  กันยายน  2563  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินการประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เรียบร้อยแล้ว  สรุปได้ดังนี้ 
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  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 20 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง      10 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงในเขตจังหวัดลพบุรี 10 10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 10 10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 5 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4 4 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 3 3 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 4 
 3.8 แผนงาน 5 5 5 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5 

รวมคะแนน 100 91 91 
 
4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งกรรมการมีจ านวน  12  คน  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2563 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดินแดง ได้ด าเนินการประเมินผลโครงการ  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  สรุปได้ดังนี้ 
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ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10    9 9 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10    8 8 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10    7 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10    10 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60   
  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5     5 5 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5 
  5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง 

  งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 5 

  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 4 
  5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 4 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 5 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 5 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ 

  ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 5 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ 
  โครงการ)   

5 4 4 

  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 5 
  5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 5 5 

  5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 5 
รวมคะแนน  100 91 91 

  1) พบว่าประเด็นการพิจารณาท้ังหมด  ได้คะแนนสูงสุด  91  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  91  ของ
คะแนนในประเด็นการพิจารณาท้ังหมด  และคิดเป็นร้อยละ  91  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ท่ีเป็นเช่นนั้น  เหตุผล  เพราะโครงการท่ีน ามาบรรจุในข้อบัญญัติน ามาจากประเด็น          
ความสอดคล้องของโครงการของแต่ละประเด็นในการพิจารณา 
  2) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ  ได้คะแนนสูงสุด  5  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  5          
ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดินแดงท่ีก าหนดไว้  ช่ือโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต  
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ภาคผนวก  
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บทสรุปผู้บริหารท้องถ่ิน 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น    
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล  เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่  และท าให้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  เพื่อจะได้
น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  8  ด้าน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  37  โครงการ 
น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 25.00 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  โครงการ        
น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 2.08  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  3  โครงการ  น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ)  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 1.39 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  12  โครงการ  
น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ)  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 6.25
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  31  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 16.67 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  28  โครงการ  น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 16  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 11.11 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  16  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 4.86 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  13 
โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ 
5.56 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด  144  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) ท้ังหมด 
105  โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผน ฯ ท้ังหมด  72.92 

 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
 1. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้วไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน  ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 2. โครงการ / กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 3. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 4. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นท่ี  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม  และสถานะทางการเงิน
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง    
ให้มากขึ้น  ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงดินแดง  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้  ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น 
 6. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  และมีฐานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน  เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน  ชุมชน  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
 8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม  ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวทั่วถึง 
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ผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563  ในเขตพื้นท่ี  โดยได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นท่ี  ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
 

 

  

 

 

 

 

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองส าราญ-บ้านปุาเขว้า) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านดินสอพอง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านหนองหิน 
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2 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 
 
 

โครงการซ่อมแซมประปา ม.5 บ้านหนองขุด 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
หมู่ท่ี  9  บ้านหนองระเริง  ณ  ฝายบ้านบ่อดินสอพอง 
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3 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้
มีรายได้น้อย 

(การท าสลัดโรลและน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ) 
 

 

โครงการอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการอบรมป้องกันแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 
 

 

4  ยุทธศาสตร์  การพฒันาด้านสาธารณสขุ 
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5  ยุทธศาสตร์  การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

โครงการประเพณีหล่อเทียน
พรรษา 

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 

 

โครงการแสดงความจงรักษ์ภักดีเนื่องในวันส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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โครงการผู้สูงวัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

 

โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 
 

 

6 ยุทธศาสตร์  การพฒันาด้านสังคม 
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โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถ่ินใสใ่จสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้รีไซเคิล 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลดงดินแดง 

7 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อความสามัคคีในองค์กร 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารประชุม 

 

 

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณต่อสังคมให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในองค์กร 

 

 

8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************************** 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง    
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
ข้อ  29  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ข้อ  29 (3) และข้อ 30 (5) ท้ังนี้ได้นำข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PLAN) มาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ดังกล่าว  โดยคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการติดตามและ
รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ  ท้ังนี้สามารถขอดูหรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ณ  สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หมู่ท่ี  1  ตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  หรือทาง 
www.dongdindaeng.go.th 

 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
             ( นายลำพึง  เป้ป้อม ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dongdindaeng.go.th/

