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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหาร
ทราบ   
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

 
 

 
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่  7  พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการท่องเที่ยว  
ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่ด้วย
ทรัพยากรที่จ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  แผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้  การวางแผนมีส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ท าให้สามารถมองภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น 
2. เป็นการก าหนดทิศทางการบริหารให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
3. เป็นการลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงานต่างๆในพัฒนา 
4. ท าให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการด าเนินงานได้ชัดเจน   

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt)  เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจาก
การด าเนินงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ขยาย
ขอบเขต  หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธิ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 
บทน า 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
ดอนโพธิ์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุ ขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนโพธิ์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
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  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลดอนโพธิ์  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่  1 
  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
28  ดังนี้ 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน   
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ขั้นตอนที่  2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) 
  ขั้นตอนที่  3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) 
  ขั้นตอนที่  4 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์มีดังนี้  

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลจากระบบ  e – plan (www.dla.go.th) 

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล  คณะกรรมการ  หรือคณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม  และสรุปปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ดอนโพธ์ิ 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิ 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิ 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลดอนโพธ์ิ 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลดอนโพธิ์   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนโพธิ์  
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  “แหล่งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ)  สืบสานวัฒนธรรม   

จัดท าเมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม    และการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 
3. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตลอดชีพ 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมสังคมสะอาดสวยงาม 
5. พัฒนาสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีหลักประกันความมั่นคง 
6. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
7. พัฒนาสังคม  ชุมชน  เข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติด 
8. พัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
9. พัฒนาให้มีการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงให้ทั่วถึงกัน (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
10. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่าย 
3. เยาวชน  มีความรู้  มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
4. เพ่ือให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5. เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  และมีความม่ันคง 
6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสาธารณสุขและ 
7. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
10. มีความรัก  ความสามัคคี  และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

ตลอดไป 
11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีท่ีผ่านมา  (ปี  2561) 
 
2.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. แหล่งอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 19 1 

2. ศูนยก์ารศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 6 3 

3. เมืองน่าอยู่ 79 25 

รวม 107 29 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจ าปี 2561 27.10 

 
2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา (ปี 2561) 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. แหล่งผลิต
อาหารปลอด
สารพิษของ
จังหวัด 

148,000.00 1.09 - - 148,000.00 1.07 

2. ศูนย์
การศึกษาและ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1,671,394.24 12.3 - - 1,671,394.24 12.03 

3. เมืองน่าอยู่ 8,946,085.24 64.4 3,126,000.00 22.50 11,783,085.24 86.90 

รวม 10,765,479.48 77.5 3,126,000.00 22.50 13,602,479.48 100.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบาง

โครงการต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
2.3.2 ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบาง

โครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
2.3.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  ท าให้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ

ควบคุมได ้
3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
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3.1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  
2562 เป็นดังนี้ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

     

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 16 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  60 50 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 10 
  3.4 วิสัยทัศน์ 2 2 
  3.5 กลยุทธ์ 2 2 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 3 3 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 3 
  3.8 แผนงาน 5 5 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 

รวมคะแนน 100 86 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 20 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของไม/้
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 

(3)    ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 

(4)    ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

(5)    ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว ์การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 2 

(6)    ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 

(7)    ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

(8)    การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 

(9)    การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

3 3 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 20 16 

(1)    การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

5 5 

  (2)    การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2 

(3)    การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 

(4)    การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 

(5)    การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 1 

3.  ยุทธศาสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60 50 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

10 10 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 
4.0 

10 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 2 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน ์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

5 2 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

5 3 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

5 3 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป้าประสงค ์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

5 5 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 

รวมคะแนน 100 86 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขอองค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ 
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม  บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่   ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธ รรม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน  เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2562  
เป็นดังนี้ 

แบบประเมนิการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 49 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 4 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

5 3 

   ๕.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 3 

   ๕.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 5 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 3 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

5 4 

   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
รวม 100 83 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 10 

2.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 8 

3.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)      การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 8 

2)      วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)      วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ  
 
 
 

10 8 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.  โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60 49 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 3 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณ๓พชีวิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

5 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5)ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดับรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้ง
ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5 5 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

5. โครงการพัฒนา(ต่อ) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้  นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

    
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทศาสตร์จังหวัด 

5 5 

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

5 3 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) .ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค ์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งทีต่้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสมารถ
ปฏิบัติได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 5 

รวมคะแนน 100 83 
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3.3 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจ าปี 2562 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา

จัดท าฐานข้อมูล 
  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
17. มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   

   
 
 
 



20 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

                              

  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
           

  

  1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
       

  

  2. รายงานผลการด าเนินงาน 
          

  

      ครั้งที่  1  เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
        

  

  ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  

             
  

  
ยุทธศาสตร ์

ปทีี ่1   2561 ปทีี ่2   2562 ปทีี ่3   2563 ปทีี ่4   2564 ปทีี ่5   2565 รวม   

  

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
  

  

1. แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษของ
จังหวัด 

16 4,360,000  9 1,260,000  4 430,000  1 50,000  0   30 6,100,000  

  

  

2. ศูนย์การศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7 2,803,900  16 2,179,240  18 2,491,900  18 2,446,900  19 2,481,900  78 12,403,840  

  

  3. เมืองน่าอยู่ 58 27,785,000  72 29,736,700  64 19,326,000  59 15,131,000  55 15,649,200  308 107,627,900    
  รวม 81 34,948,900  97 33,175,940  86  22,247,900  78 17,627,900  74 18,131,100  416 126,131,740    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

  4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
       

  
                              
  

ยุทธศาสตร ์

ปทีี ่1   2561 ปทีี ่2   2562 ปทีี ่3   2563 ปทีี ่4   2564 ปทีี ่5   2565 รวม   

  
จ านวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
  

  

1. แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษของ
จังหวัด 

16 4,360,000  9 1,260,000  4 430,000  1 50,000  0 -  30 6,100,000  

  

  

2. ศูนย์การศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7 2,803,900  16 2,179,240  18 2,491,900  18 2,446,900  19 2,481,900  78 12,403,840  

  
  3. เมืองน่าอยู่ 58 27,785,000  72 29,736,700  64 19,326,000  59 15,131,000  55 15,649,200  308 107,627,900    
  รวม 81 34,948,900  97 33,175,940  86  22,247,900  78 17,627,900  74 18,131,100  416 126,131,740    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

  5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2562                 
  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

  
    
  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   
  1. แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 1 11.11 - - 8 88.89 - - - - 9 100.00   

  2. ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 12.50 - - 14 87.50 - - - - 16 100.00   
  3. เมืองน่าอยู่ 21 29.17 - - 51 70.83 - - - - 72 100.00   
  รวม 24 24.74 - - 73 75.26 - - - - 97 100.00   

  6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 
          

  

  
ยุทธศาสตร ์

งบปกติ เงินสะสม รวม   

  จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ   
  1. แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด - - 36,000.00 0.31 36,000.00 0.31   

  2. ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,255,740.00 10.68 - - 1,255,740.00 10.68   

  3. เมืองน่าอยู่ 6,786,298.00 57.73 3,677,000.00 31.28 10,463,298.00 89.01   
  รวม 8,042,038.00  68.41 3,713,000.00  31.59                11,755,038.00  100.00   

  ส่วนที ่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
       

  

  7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2562 
        

  

  
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ   

  
ด าเนินการเสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป   

  - - - -  -   -    

  รวม - -   
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการ

ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป

ด้วยความล่าช้า 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่

มีประสิทธิภาพร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ

ควบคุมได ้
3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

 
 

 

 
ค าชี้แจง   :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 18  ธันวาคม  2562 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  2562 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. แหล่งอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 9 1 

2. ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 16 2 

3. เมืองน่าอยู่ 72 21 

รวม 97 24 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2562 24.74 

 
4. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์  รวมทั้งการจ่ายจาก
เงินสะสม  จ านวน  24  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  11,755,038  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan  
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 เบิกจ่าย  

 ตามข้อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด   

1. วางท่อระบายน้ า 
สามแยกใดขวาง - 
สวนส้ม หมู่ 6 

100 21/2562 1 36,000.00  -    36,000.00  

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่งผลิตอาหารฯ  1  โครงการ 36,000.00  -    36,000.00  

ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้สู่มาตรฐานกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
  
  
  
  
  
  
    
  
  

100 1/2562 31 5,460.00  5,460.00  -    

  3/2562 30 7,480.00  7,480.00  -    
  13/2562 31 6,480.00  6,480.00  -    
  35/2562 31 7,560.00  7,560.00  -    

  26/2562 30 6,840.00  6,840.00  -    
  35/2562 31 7,560.00  7,560.00  -    

  47/2562 30 6,480.00  6,480.00  -    
  62/2562 31 7,860.00  7,860.00  -    

  75/2562 30 7,980.00  7,980.00  -    
  77/2562 31 8,400.00  8,400.00  -    
  88/2562 31 8,820.00  8,820.00  -    

  99/2562 30 8,820.00  8,820.00  -    

รวม 89,740.00  89,740.00   -    
2. อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที ่
  
  
   
  
  

100 61/2562 50 80,000.00  80,000.00  -    
  62/2562 50 206,000.00  206,000.00  -    

  63/2562 50 280,000.00  280,000.00  -    
  67/2562 50 200,000.00  200,000.00  -    

  68/2562 50 282,000.00  282,000.00  -    
  69/2562 50 84,000.00  84,000.00  -    
  169/2562 50 34,000.00  34,000.00  -    

รวม 1,166,000.00  1,166,000.00  -    
รวมยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาฯ 2 โครงการ 1,255,740.00  1,255,740.00  -    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 เบิกจ่าย  

 ตามข้อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

เมืองน่าอยู่   

1. ฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรของ อบต. 
  
  
  
  

100 65/2562 3 345.00  345.00  -    
  66/2562 3 1,125.00  1,125.00  -    

  64/2562 3 45,000.00  45,000.00  -    
  75/2562 3 2,000.00  2,000.00  -    
  299/2562 3 150,000.00  150,000.00  -    

รวม 198,470.00  198,470.00  -    
2. ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100 5/2562 1 2,850.00  2,850.00  -    

  7/2562 1 2,850.00  2,850.00  -    
  17/2562 1 3,850.00  3,850.00  -    
  20/2562 1 3,850.00  3,850.00  -    

  22/2562 1 4,400.00  4,400.00  -    
  24/2562 1 4,400.00  4,400.00  -    

  28/2562 1 4,400.00  4,400.00  -    
  33/2562 1 4,400.00  4,400.00  -    

  38/2562 1 3,700.00  3,700.00  -    
  4/2562 1 345.00  345.00  -    
  38/2562 1 4,400.00  4,400.00  -    

  43/2562 1 3,700.00  3,700.00  -    
  57/2562 1 4,150.00  4,150.00  -    

  67/2562 1 6,350.00  6,350.00  -    
  76/2562 1 6,650.00  6,650.00  -    

รวม 60,295.00  60,295.00  -    

3. สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จาก
พิษสุนัขบ้า 
   
  

100 169/2562 1 26,585.00  26,585.00  -    
  173/2562 1 345.00  345.00  -    

  208/2562 1 11,583.00  11,583.00  -    
  429/2562 1 2,433.00  2,433.00  -    

รวม 40,946.00  40,946.00  -    

4. ก่อสร้างถนน 
สายบ้านป้าละออ 
(หลังคาแดง) ม.8 

100 19/2562 30 213,000.00  213,000.00  -    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 เบิกจ่าย  

 ตามข้อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

5. ลงลูกรังถนนสาย
หลังวัด ม.8 

100 8/2562 30 285,000.00  -    285,000.00  

6. จัดเวทีประชาคม 
  
  

100 37/2562 1 345.00  345.00  -    

  36/2562 1 2,625.00  2,625.00  -    
  10/2562 1 9,800.00  9,800.00  -    

รวม 12,770.00  12,770.00  -    

7. แข่งขันกีฬา 
  
  
  
  
  

100 131/2562 1 3,000.00  3,000.00  -    
  132/2562 1 3,500.00  3,500.00  -    

  135/2562 1 25,260.00  25,260.00  -    
  136/2562 1 22,100.00  22,100.00  -    
  137/2562 1 2,712.00  2,712.00  -    

  138/2562 1 345.00  345.00  -    
รวม 56,917.00  56,917.00  -    

8. เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100 005/2562 1 386,900.00  386,900.00  -    
  55/2562 1 388,400.00  388,400.00  -    

  57/2562 1 392,100.00  392,100.00  -    
  99/2562 1 392,600.00  392,600.00  -    
  133/2562 1 390,300.00  390,300.00  -    

  171/2562 1 388,000.00  388,000.00  -    
  177/2562 1 388,000.00  388,000.00  -    

  254/2562 1 387,900.00  387,900.00  -    
  295/2562 1 389,300.00  389,300.00  -    
  347/2562 1 390,300.00  390,300.00  -    

  382/2562 1 389,000.00  389,000.00  -    
  442/2562 1 388,700.00  388,700.00  -    

รวม 4,671,500.00  4,671,500.00  -    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 เบิกจ่าย  

 ตามข้อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

9. เงินสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

100 5/2562 1 80,800.00  80,800.00  -    

  56/2562 1 82,400.00  82,400.00  -    
  58/2562 1 83,200.00  83,200.00  -    

  98/2562 1 84,800.00  84,800.00  -    
  134/2562 1 85,600.00  85,600.00  -    
  172/2562 1 84,000.00  84,000.00  -    

  4/2562 1 84,000.00  84,000.00  -    
  253/2562 1 84,800.00  84,800.00  -    

  296/2562 1 85,600.00  85,600.00  -    
  348/2562 1 86,400.00  86,400.00  -    
  383/2562 1 86,400.00  86,400.00  -    

  440/2562 1 86,400.00  86,400.00  -    
รวม 1,014,400.00  1,014,400.00  -    

10. การจัดการ
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ ์

100 5/2562 1 28,000.00  28,000.00  -    

11. ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอนงค์ ม.
2 

100 16/2562 30 310,000.00  310,000.00  -    

12. อุดหนุน
สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
  

100 408/2562 1 10,000.00  10,000.00  -    
  407/2562 1 10,000.00  10,000.00  -    

รวม 20,000.00  20,000.00  -    
13. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-8  
  
  
  
  

100 431/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

  433/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    
  434/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

  435/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    
  436/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

  437/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 เบิกจ่าย  

 ตามข้อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

 13. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-8 (ต่อ) 
  

  430/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

  432/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

รวม 160,000.00  160,000.00  -    
14. วางท่อประปา
หมู่บ้าน หมู่ 8 

100 20/2562 30 280,000.00  -    280,000.00  

15. ซ่อมแซมถนน 
คสล. จากศาลา
ประจ าหมู่บ้าน - 
บ้านนายจ าลอง หมู่ 
7 

100 14/2562 45 879,000.00  -    879,000.00  

16. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายล าตาคร้าม 
ฝั่งขวา หมู่ 4 

100 10/2562 30 485,000.00  -    485,000.00  

17. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาลุงปุ่น 
หมู่ 1 

100 15/2562 30 265,000.00  -    265,000.00  

18. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายวงแหวน 
หมู่ 1 

100 13/2562 30 375,000.00  -    375,000.00  

19. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายกระทุ้ม
ลาย - ปากท่อ หมู่ 
5 

100 11/2562 30 203,000.00  -    203,000.00  

20. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหางชะโด 
หมู่ 6 

100 12/2562 30 440,000.00  -    440,000.00  

21. ลงลูกรังถนน
สายศาลาแดง ม.5 

100 6/2562 30 465,000.00  -    465,000.00  

รวมยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่  21  โครงการ  10,463,298.00  6,786,298.00  3,677,000.00  

รวมท้ังสิ้น  24  โครงการ  11,755,038.00  8,042,038.00  3,713,000.00  
 
ข้อมูล ณ 17/12/2562 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด 
1. ปรับปรุงท่อระบายน้ า 
ทางเข้าบ้าน นายจ ารสั บุญ
คล้าย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

120,000.00 

2. ขุดลอกคลองล ารางตารี ม.4 
,7 ,8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

300,000.00 

3. ขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยน
ท่อระบายน้ าสายหนองอ้อ ม.3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

140,000.00 

4. ฝึกอบรมการเกษตรกสิกรรม
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้
การเกษตร 

30,000.00 

5. เพิ่มผลผลติในแหล่งน้ า ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้
การเกษตร 

50,000.00 

6. สนับสนุนกลุม่ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้
การเกษตร 

10,000.00 

7. สนับสนุนกองทุนปุ๋ย ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้
การเกษตร 

100,000.00 

8. ขุดลอกคลองคอกวัว หมู่ 7 
- หมู่ 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

230,000.00 

9. ขุดลอกคลองหนองรีใน หมู่ 
2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 
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รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การศึกษาและเรียนรูสู้่มาตรฐานกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. อาหารเสริม(นม)เด็ก
นักเรียน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

700,000.00 

11. ทุนการศึกษาเด็กเรียนดี
หรือยากจน 

สว่นการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

30,000.00 

12. สนับสนุนสื่อประจ า
หมู่บ้าน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

28,000.00 

13. อินเตอร์เนต็ต าบล ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

20,000.00 

14. พัฒนาการบริหารัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

50,000.00 

15. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในพื้นที ่

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

1,076,000.00 
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รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
16. สนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

39,100.00 

17. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่าน
การเล่น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

50,000.00 

18. โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ดอนโพธิ ์

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ-การศึกษา
อื่นๆ 

30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
19. พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพ ส านักปลดั อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

10,000.00 

20. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ส าหรับสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

21. รณรงค์การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

22. รณรงค์การป้องกันโรค
ไข้หวัดนก หรือโรคระบาดอื่น ๆ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

23. คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

20,000.00 
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รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
24. ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 
- ม.5 - ม.7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

5,500,000.00 

25. เสรมิดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายหนองยายเขยีว ม.4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

660,000.00 

26. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ดอนโพธ์ิ - ใดยาว ม.1 - ม.8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

2,500,000.00 

27. ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 
- ม.7 - ม.5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

10,900,000.00 

28. ลงลูกรังถนนสายนาผู้ใหญ่
หน่อย ม.1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

280,000.00 

29. ลงลูกรังถนนสายบ้านป้า
เพี้ยน ม.3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

23,000.00 

30. ก่อสร้างสะพาน คสล. ท้าย
หมู่บ้าน ม.3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

1,800,000.00 

31. ก่อสร้างถนน คสล. วัดใด
ใหญ่ - ซ.ปั้นพรหม ม.6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

1,300,000.00 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
32. ลงลูกรังสายนาตาริด ม.8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

220,000.00 

33. ลงลูกรังถนนหน้าโบสถ์ - 
นาตาริด ม.8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

210,000.00 

34. ลงลูกรังถนนสายต้นกระ
ทุ้ม ม.8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

350,000.00 

35. ก่อสร้างถนนลาดยางดอน
โพธิ์ - โคกล าพาน ม.8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

1,700,000.00 

36. ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

100,000.00 

37. จัดท าป้ายเครื่องหมาย
จราจร กระจกโค้ง และเนิน
สะดดุ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 

38. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

50,000.00 

39. กิจกรรมพิธีทางศาสนา
หรือรัฐพิธ ี

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

50,000.00 
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รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 

40. สืบค้นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมของต าบลดอน
โพธิ ์

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 

50,000.00 

41. ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย
น้ าใจ ไร้ผักตบชวา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ขุดลอกแหล่ง
น้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 

42. ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

40,000.00 

43. เตาเผาขยะชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ
กูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

60,000.00 

44. ปลูกต้นไม้บรเิวณสองข้าง
ทาง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

100,000.00 

45. ก าจัดวัชพืชบริเวณสองข้าง
ทาง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

40,000.00 

46. สนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและศูนย์ประสานงาน
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

20,000.00 

47. อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

60,000.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
48. ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบลดอนโพธ์ิ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 

49. สมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลดอนโพธ์ิ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
ปัญหาชุมชน 

60,000.00 

50. ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก
โครงการเดิม - สุดหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

790,000.00 

51. ปรับปรุงโรงเรียนบา้นไทร
ย้อยเป็นที่ท าการ อบต.ดอน
โพธิ ์

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

500,000.00 

52. รณรงค์ปอ้งกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบภายใน-การ
ประชาสมัพันธ์ป้องกันภัย 

20,000.00 

53. ปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน - การบริหารทั่วไป 

30,000.00 

54. รังวัดที่ดินสาธารณะ ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

30,000.00 

55. ซอ่มแซมถนน คสล. คัน
คลองฝั่งขวา หมู่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค 

400,000.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
56. โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

57. โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 
9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

58. โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

59. โครงการวันท้องถิ่นไทย ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 

1,000.00 

60. โครงการวดั ประชารัฐ 
สร้างสุข 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 

5,000.00 

61. โครงการนักสังคม
สงเคราะห์น้อย 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

20,000.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธ์ิ ประจ าปี  2562 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
62. โครงการส่งเสริมรักการ
อ่านสร้างการเรียนรู ้

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

5,000.00 

63. โครงการสร้างจติส านึกเด็ก
เยาวชนในการจัดการขยะ
ชุมชน 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

64. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องเพศ และความปลอดภัย
ทางเพศส าหรับเด็ก 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

65. โครงการขี่จักรยาน
ปลอดภัย ลดใช้พลังงาน 
ห่างไกลโรค 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

66. โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

สว่นการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

20,000.00 

67. โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
มาฆบูชา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

3,000.00 
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รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุร ี

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกจิกรรม งบตามแผน 
68. โครงการท าบญุ ตักบาตร 
เวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบู
ชา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

3,000.00 

69. โครงการท าบญุตักบาตร 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

3,000.00 

70. โครงการอนรุักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น 

10,000.00 

71. ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม น าธรรมะ สู่ผูสู้งอายุ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา 

67,900.00 

72. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

15,000.00 

73. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

5,000.00 

74. ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารทั่วไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

5,000.00 

ข้อมูล ณ 14/11/2562 
  



 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 








