
-สําเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

สมัยวิสามัญประจําป$  2562  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  ห1องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 
--------------------------------- 

ผู1เข1าประชุม   
 

ลําดั
บท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายวีระ  ใจคง ประธานสภาฯ วีระ  ใจคง  

2. นายเสวก  เทียนสิงห� รองประธานสภา เสวก  เทียนสิงห�  

3. นายนอง  ดีผิว ส.อบต. นอง  ดีผิว  

4. นางสาวทิพย�รัตน� บุญคล(าย ส.อบต. ทิพย�รัตน� บุญคล(าย  

5. นางหอมจันทร�  ดัดวงษ� ส.อบต. หอมจันทร�  ดัดวงษ�  

6. นายสมคิด  สุขประเสริฐ ส.อบต. สมคิด  สุขประเสริฐ  

7. นายมานพ  วงษ�ขํา ส.อบต. มานพ  วงษ�ขํา  

8. นายเสริม  รุ2งโต ส.อบต. เสริม  รุ2งโต  

9. นางจําป5  เล็กคง ส.อบต. จําป5  เล็กคง  

10. นายเพ็ญ  ก่ิมแก(ว ส.อบต. เพ็ญ  ก่ิมแก(ว  

11. นายอดุลย�  เปรมปราคิน ส.อบต. อดุลย�  เปรมปราคิน  

12. นายศรีณรงค�  กองแก(ว ส.อบต. ศรีณรงค�  กองแก(ว  

13. นายเสมอ   เกิดทอง ส.อบต. เสมอ   เกิดทอง  

14. นายสมศรี  รุ2งทิม ส.อบต. สมศรี  รุ2งทิม  

15. นายชลอ  มากมี เลขานุการสภาฯ ชลอ  มากมี  

     

 
ผู1เข1าร�วมประชุม 
 

ลําดั
บท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายพณชัย  แสงคํา นายก อบต. พณชัย  แสงคํา  
เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 
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นายวีระ  ใจคง ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์  ประธานในท่ีประชุมได(รับแจ(งจากเลขานุการ
สภา  อบต.ดอนโพธิ์  ว2ามีสมาชิกมาลงชื่อเข(าประชุมและเข(าท่ีประชุมครบองค�ประชมแล(ว  จึงได(ตรวจนับองค�
ประชุม  เห็นว2าครบองค�ประชุมแล(ว  จึงเปAดการประชุมสภาฯ   
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ1งให1ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ไม2มีเรื่องแจ(งให(ทราบ   
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว 
ประธานสภาฯ  แจ(งให(ท่ีประชุมตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป5  

2562  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  3  เม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  2562  ว2ามีข(อความใดไม2
ถูกต(อง  หรือต(องการแก(ไขข(อความใดหรือไม2 

ท่ีประชุม  ไม2มีสมาชิกท2านใดขอแก(ไขข(อความแต2อย2างใด 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว  สมัยประชุมสามัญประจําป5  

2562  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  3  เม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  2562   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  จํานวน  14  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการพิจารณารายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได1จากการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท1องถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์  แถลงรายละเอียดญัตติดังกล2าว 
นายพณชัย  แสงคํา เนื่องด(วยได(มีการประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน  ในรอบป5ท่ีผ2านมา  จึงรายงานท่ีให( 
นายก อบต.ดอนโพธิ์      ประชุมรับทราบ  รายละเอียดดังนี้ 
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  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส2วนตําบล  พ.ศ. 2537  และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับท่ี  7  พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก2องค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ิน  พ.ศ.2542  ส2งผลให(องค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์มีบทบาทและอํานาจหน(าท่ีต2างๆ เพ่ิมมากข้ึน  
ท้ังในด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน  ด(านงานส2งเสริมคุณภาพชีวิต  ด(านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการท2องเท่ียว  
ด(านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล(อม  และด(านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปIญญาท(องถ่ิน  แม(ว2าองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์จะมีอํานาจหน(าท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แต2ด(วย
ทรัพยากรท่ีจํากัด  ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ�  ดังนั้น  เพ่ือให(การดําเนินงานเปJนไป
อย2างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โปร2งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก2ท(องถ่ินของตน  แผนพัฒนาท1องถ่ิน
จึงเปJนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให(องค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์สามารถดําเนินงานได(ตาม
เปKาหมายท่ีวางไว(  การวางแผนมีสําคัญสรุปได(ดังนี้ 

1. ทําให(สามารถมองภาพรวมในการพัฒนาท(องถ่ินได(ง2ายข้ึน 
2. เปJนการกําหนดทิศทางการบริหารให(สําเร็จตามวิสัยทัศน� และพันธกิจ 
3. เปJนการลดความซํ้าซ(อนของหน2วยงานต2างๆในพัฒนา 
4. ทําให(สามารถตรวจสอบความคืบหน(าของการดําเนินงานได(ชัดเจน   

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปJนระบบ  (System attempt)  เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให(องค�การบรรลุผลท่ีปรารถนา  จากท่ีกล2าวมาข(างต(น  แม(ว2าองค�กร
ปกครองส2วนท(องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท(องถ่ินท่ีดีเท2าไรก็ตาม  แต2หากไม2สามารถบ2งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน
ได(  ก็ไม2สามารถท่ีจะบ2งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท(องถ่ินได(  “ระบบติดตาม”  จึงเปJนเครื่องมือสําคัญท่ี
ช2วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ท่ีคอยเปJนตัวบ2งชี้ว2า  ผลจาก
การดําเนินงานนั้นบรรลุตามเปKาหมายหรือไม2อย2างไร  เพ่ือนําข(อมูลดังกล2าวมาใช(ในการปรับปรุง  แก(ไข  ขยาย
ขอบเขต  หรือแม(แต2ยุติการดําเนินงาน   

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปJนกระบวนการท่ีแตกต2างกันมีจุดหมายไม2
เหมือนกัน แต2กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข(องสัมพันธ�กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช(ด(วยกันอย2างเหมาะสม จะช2วยให(ผู(บริหารท(องถ่ิน  สมาชิกสภาท(องถ่ิน  
พนักงานส2วนตําบล  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท(องถ่ินตามแผนงาน โครงการได(อย2างมี

ส�วนท่ี 1 

บทนํา 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน  ขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์จึง
เปJนการติดตามผลท่ีให(ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู(รับผิดชอบแต2ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค�การบริหารส2วน
ตําบลดอนโพธิ์หรือกิจกรรมต2าง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไม2ได(ดําเนินการตามแผนพัฒนาท(องถ่ินท่ีได(กําหนดไว(หรือไม2 
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช(ปIจจัยหรือทรัพยากรต2าง ๆ  ในการพัฒนาองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์
ตรวจสอบดูว2าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได(รับปIจจัยหรือทรัพยากรท้ังด(านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว(หรือไม2อย2างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว2าได(ผลตรงตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(หรือไม2เพียงใด มีปIญหา
อุปสรรคอะไรบ(าง ท้ังในด(านการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท(องถ่ิน และข้ันตอนต2าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปJนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ว2าดําเนินการได(ตามเปKาหมายท่ีกําหนดไว(หรือไม2 ทํา
ให(ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได(อย2างเปJนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให(ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ2อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปIญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท(องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต2าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู(บริหารท(องถ่ิน สมาชิกสภาท(องถ่ิน ปลัด/
รองปลัดองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์    หัวหน(าสํานัก/ผู(อํานวยการกอง  บุคลากรขององค�การบริหารส2วน
ตําบลดอนโพธิ์ สภาพพ้ืนท่ีและผู(มีส2วนเก่ียวข(องเพ่ือนําไปสู2การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให(เกิดความ
สอดคล(องกับสภาพพ้ืนแวดล(อมในสังคมภายใต(ความต(องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล ดอนโพธิ์ 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู2การวางแผนการพัฒนาในป5ต2อ ๆ ไปเพ่ือให(เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค2าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต(องเร2งรีบดําเนินการและจะต(องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต2าง ๆ ท่ีเปJนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร(างให(เกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปIญหาและอุปสรรคก็จะต(องต้ังรับให(ม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย2างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปJนปIญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ2อนต(องหยุดและถดถอยปIญหาลงให(ได( ดําเนินการปรับปรุงให(ดี
ข้ึนต้ังรับให(ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท(ายเม่ือมีโอกาสก็จะต(องใช(พันธมิตรหรือผู(มีส2วนได(เสียในองค�การบริหารส2วน
ตําบลดอนโพธิ์ให(เกิดประโยชน�เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต2าง ๆ พร(อมการปรับปรุงและเร2งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล2านี้จะถูกค(นพบเพ่ือให(เกิดการพัฒนาองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์โดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงส2งผลให(เกิดกระบวนการพัฒนาอย2างเข(มแข็งและมีความยั่งยืน เปJนไปตามเปKาหมายประสงค�ท่ีต้ังไว(
ได(อย2างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินมุ2งค(นหาแผนงาน โครงการท่ีได(ดําเนินการไปแล(วว2า
สิ่งใดควรดําเนินการต2อไปตามวัตถุประสงค�ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว2างดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท(องนั้นว2ามีปIญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปKาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
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เพ่ือการพัฒนาท(องถ่ินท่ีไม2ได(ดําเนินการเปJนเพราะเหตุใด เกิดปIญหาจากเรื่องใด จึงได(กําหนดเปJนวัตถุประสงค�ได(
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเปJนเครื่องมือในการบริหารราชการท(องถ่ินขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ซ่ึงจะช2วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน(าท่ีของหน2วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให(ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให(ทราบความก(าวหน(าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปKาหมายท่ีกําหนดไว( สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปIญหา อุปสรรคในการพัฒนาท(องถ่ินตามภารกิจท่ีได(กําหนดไว( 
  3. เพ่ือเปJนข(อมูลสําหรับเร2งรัด ปรับปรุง แก(ไข ข(อบกพร2องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม2เหมาะสมหรือหมดความจําเปJนขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช(จ2ายงบประมาณขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ 
  5. เพ่ือสร(างความรับผิดชอบของผู(บริหารท(องถ่ิน  ปลัด/รองปลัด   ผู(บริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ท่ีจะต(องผลักดันให(การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต2าง ๆ เปJนไป
อย2างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�กับให(เกิดประโยชน�กับผู(มีส2วนได(เสีย ผู(มีส2วนเก่ียวข(อง ประชาชนใน
ตําบลดอนโพธิ์  หรือสังคมส2วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร(อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กองต2าง ๆ ในป5งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ข้ันตอนท่ี  1 
  แต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด(วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข(อ 28  
ดังนี้ 

(1) สมาชิกสภาท(องถ่ินท่ีสภาท(องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู(แทนประชาคมท(องถ่ินท่ีประชาคมท(องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
(3) ผู(แทนหน2วยงานท่ีเก่ียวข(องท่ีผู(บริหารท(องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
(4) หัวหน(าส2วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
(5) ผู(ทรงคุณวุฒิท่ีผู(บริหารท(องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   

โดยให(คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน(าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน(าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข(อ  28  ให(มีวาระอยู2ในตําแหน2งคราวละสี่ป5และอาจได(รับการคัดเลือกอีกได( 
  ข้ันตอนท่ี  2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข(อ 29 (1) 
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  ข้ันตอนท่ี  3 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข(อ 29 (1) 
  ข้ันตอนท่ี  4 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได(จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต2อผู(บริหารท(องถ่ิน
เพ่ือให(ผู(บริหารท(องถ่ินเสนอต2อสภาท(องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินพร(อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให(ประชาชนในท(องถ่ินทราบในท่ีเปAดเผยภายในสิบห(าวันนับแต2วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล2าวและต(องปAดประกาศไว(เปJนระยะเวลาไม2น(อยกว2าสามสิบวันโดยอย2างน(อยป5ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป5   
 

 
ข้ันตอนการรายงานผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค�การ
บริหารส�วน

ตําบลดอนโพธิ์ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ดอนโพธิ์ 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค�การ
บริหารส�วน

ตําบลดอนโพธิ์ 

สภาองค�การ
บริหารส�วน

ตําบลดอนโพธิ์ 
รายงานผล เสนอ 

ต้ังข&อสงัเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

นายกองค�การ
บริหารส�วน

ตําบลดอนโพธิ์ 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให&ประชาชนในตําบลดอน
โพธิ์   ทราบในท่ีเป/ดเผยภายในสิบห&าวัน 
นับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล�าวและต&องป/ดประกาศไว& เป1น
ระยะเวลาไม�น&อยกว�าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข&อสงัเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 



 - 7 - 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  สิ่งท่ีจะทําให(การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช(ในการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท(องถ่ินขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์มีดังนี้  

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  ตามคู2มือกรมส2งเสริมการปกครองท(องถ่ิน  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  แบบช2วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท(องถ่ินโดยตนเอง 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 
ข(อมูลจากระบบ  e – plan (www.dla.go.th) 

4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ตามคู2มือกรมส2งเสริมการปกครองท(องถ่ิน  ดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต2อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินในภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต2อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินในแต2ละยุทธศาสตร� 

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
กําหนดให(ผู(รับผิดชอบโครงการเปJนผู(รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู(รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให(บุคคล  คณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได(ตามความเหมาะสม  และสรุปปIญหาอุปสรรค  ข(อเสนอแนะ  ข(อคิดเห็น 

 

5. ประโยชน�ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน�ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช(แก(ไขปIญหาต2าง ๆ ระหว2างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช(สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินในอนาคต ประโยชน�ต2าง ๆ แยกเปJน
หัวข(อได( ดังนี้ 
  1. ได(ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ�ต2าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําให(วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได(ทราบถึงข(อดี ข(อเสีย ข(อบกพร2องต2าง ๆ ตลอดจนปIจจัยท่ีทําให(แผนพัฒนาท(องถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท(องถ่ินมีปIญหา ทําให(สามารถแก(ไขได(ทุกจุด ตรงเปKาหมายอย2างทันท2วงที ท้ังใน
ปIจจุบันและอนาคต 
  3. ช2วยให(การใช(ทรัพยากรต2าง ๆ เกิดความประหยัด คุ(มค2าไม2เสียประโยชน� ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท(องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห�ข(อมูลต2าง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความต(องการ สภาพปIญหาต2าง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเปJนโครงการเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข(อมูลท่ีเปJนจริง ทําให(ได(รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู(มีส2วนได(เสีย หน2วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรต2าง ๆ 
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  5. กระตุ(นให(ผู(ปฏิบัติงานและผู(เก่ียวข(องกับการพัฒนาท(องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต2อหน(าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร(นในการแก(ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข(อมูลให(เปJนปIจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ ปลัด/รองปลัด ผู(บริหารระดับสํานัก/
กอง/ฝiายต2าง ๆ ขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได(อย2างถูกต(อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท(องถ่ินให(สอดคล(องกับสภาพความเปJนจริงและตามอํานาจหน(าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนด
มาตรการต2าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก(ไขและปKองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได(  
  7. ทําให(ภารกิจต2าง ๆ ของบุคลากรในองค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์แต2ละคน แต2ละสํานัก/กอง/
ฝiายต2าง ๆ มีความสอดคล(องกัน ประสานการทํางานให(เปJนองค�รวมของหน2วยงาน ทําให(เปKาหมายขององค�การ
บริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ เกิดความสําเร็จตามเปKาหมายหลัก มีความสอดคล(องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให(เปJนไปและตรงตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
กิจกรรม งานต2าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได(รับการบริการประชาชนในเขตตําบลดอนโพธิ์  
 

 
 

 
   

วิสัยทัศน�ในการพัฒนาท1องถ่ิน 
  “แหล2งการเกษตรผลิตอาหาร (ปลอดสารพิษ)  สืบสานวัฒนธรรม   

จัดทําเมืองน2าอยู2  คู2คุณธรรม    และการเรียนรู(ตลอดชีวิต” 
 

พันธกิจการพัฒนาท1องถ่ิน 
1. เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานและแหล2งน้ําให(ท่ัวถึง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจําหน2าย 
3. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู(สู2มาตรฐานสากลตลอดชีพ 
4. พัฒนาสิ่งแวดล(อมสังคมสะอาดสวยงาม 
5. พัฒนาสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีหลักประกันความม่ันคง 
6. พัฒนาด(านสาธารณสุข 
7. พัฒนาสังคม  ชุมชน  เข(มแข็ง  ปลอดยาเสพติด 
8. พัฒนาฟmnนฟูวัฒนธรรมประเพณีท(องถ่ิน 
9. พัฒนาให(มีการคมนาคมขนส2งเชื่อมโยงให(ท่ัวถึงกัน (ด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน) 
10. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต. 

 

ส�วนท่ี 2 

สรุปผลการดําเนินงานที่ผ�านมา 



 - 9 - 

จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. แหล2งน้ําเพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดท้ังป5 
2. เกษตรกรมีความรู(ความเข(าใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจําหน2าย 
3. เยาวชน  มีความรู(  มีคุณภาพ  ซ่ึงเปJนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศต2อไป 
4. เพ่ือให(ชุมชนมีความสะอาดเรียบร(อย ส2งผลให(มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
5. เพ่ือให(ประชาชนได(มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และมีความม่ันคง 
6. เพ่ือให(ประชาชนได(มีความรู(ด(านสาธารณสุขและ 
7. สามารถนําไปใช(ในชีวิตประจําวันได( 
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
9. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
10. มีความรัก  ความสามัคคี  และร2วมกันอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีท(องถ่ินให(คงอยู2

ตลอดไป 
11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลป$ท่ีผ�านมา  (ป$  2561) 

 
2.1 ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได1ปฏิบัติ 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีได1ปฏิบัติ 

1. แหล2งอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 19 1 

2. ศูนย�การศึกษาและเรียนรู(ตลอดชีวิต 6 3 

3. เมืองน2าอยู2 79 25 

รวม 107 29 

คิดเปJนร(อยละของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ป5  ประจําป5 2561 27.10 
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2.2 การเบิกจ�ายงบประมาณป$ท่ีผ�านมา (ป$ 2561) 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
ยุทธศาสตร� 

จํานวนเงิน ร1อยละ จํานวนเงิน ร1อยละ จํานวนเงิน ร1อยละ 

1. แหล2งผลติ
อาหารปลอด
สารพิษของ
จังหวัด 

148,000.00 1.09 - - 148,000.00 1.07 

2. ศูนย�
การศึกษาและ
เรียนรู(ตลอดชีวิต 

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

3. เมืองน2าอยู2 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 

 
2.3 ปJญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จํานวนงบประมาณไม2เพียงพอในการดําเนินงานด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน เนื่องจากบาง
โครงการต(องใช(เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

2.3.2 ปIญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม2สามารถควบคุมได( ทําให(การดําเนินการบาง
โครงการเปJนไปด(วยความล2าช(า 

2.3.3 การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เปJนจํานวนมาก  ทําให(แผนพัฒนา
ท(องถ่ินไม2มีประสิทธิภาพร(อยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยู2ในเกณฑ�ท่ีต่ํา 
  

ข1อเสนอแนะ 
1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�การบริหารส2วนตําบลไปประสานกับหน2วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต2อไป 
2. ควรดําเนินการซักซ(อมและทําความเข(าใจถึงปIญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม2สามารถ

ควบคุมได( 
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปIญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปJน 
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู2แล(ว 
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3.1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนา
ท1องถิ่น 
  ผลการให(คะแนนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์  เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2562 
เปJนดังนี้ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

     

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

1. ข1อมูลสภาพท่ัวไปและข1อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 20 20 
2. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ  20 16 

3. ยุทธศาสตร�  ประกอบด1วย  60 50 
  3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 10 10 

  3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัด 10 10 

  3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 10 10 

  3.4 วิสัยทัศน� 2 2 

  3.5 กลยุทธ� 2 2 

  3.6 เปKาประสงค�ของแต2ละประเด็นกลยุทธ� 3 3 

  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 3 3 

  3.8 แผนงาน 5 5 

  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 5 5 

รวมคะแนน 100 86 

 
 
 

   
 
 

ส�วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห�การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

ควรประกอบด(วยข(อมูลดังน้ี 20 20 

(1) ข(อมูลเก่ียวกับด(านกายภาพ เช2น ท่ีตั้งของหมู2บ(าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล2งนํ้า ลักษณะของไม(/
ปiาไม( ฯลฯ ด(านการเมือง/การปกครอง เช2น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 

(2) ข(อมูลเก่ียวกับด(านการเมือง/การปกครอง เช2น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช2น ข(อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และช2วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 

(3)    ข(อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช2น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห� ฯลฯ 

2 2 

(4)    ข(อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช2น การ
คมนาคมขนส2ง การไฟฟKา การประปา โทรศัพท� ฯลฯ 

2 2 

(5)    ข(อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช2น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว� การบริการ การท2องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย�/กลุ2มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 2 

(6)    ข(อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช2น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป5 ภมูิปIญญา
ท(องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค(าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

2 2 

(7)    ข(อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช2น นํ้า ปiาไม( 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

(8)    การสํารวจและจัดเก็บข(อมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาท(องถ่ินหรือการใช(ข(อมูล จปฐ. 

2 2 

1.  ข(อมูลสภาพท่ัวไปและข(อมูล
พ้ืนฐานขององค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ิน 

(9)    การประชุมประชาคมท(องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมท(องถ่ิน โดยใช(
กระบวนการร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมตัดสินใจ ร2วม
ตรวจสอบ ร2วมรับประโยชน� ร2วมแก(ปIญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู( เพ่ือแก(ปIญหาสาํหรับการพัฒนา
ท(องถ่ินตามอํานาจหน(าท่ีขององค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ิน 
 

3 3 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

 

ควรประกอบด(วยข(อมูลดังน้ี 20 16 2.  การวิเคราะห�สภาวการณ�และ
ศักยภาพ (1)    การวิเคราะห�ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล(องยุทธศาสตร�จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
องค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�
ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน นโยบายของผู(บริหาร
ท(องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป5 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ และ Thailand 
4.0 

5 5 

(2)    การวิเคราะห�การใช(ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช( ผลของการบังคับใช( สภาพการณ�ท่ี
เกิดข้ึนต2อการพัฒนาท(องถ่ิน 

3 2 

(3)    การวิเคราะห�ทางสังคม เช2น ด(านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปIญหา
ยาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปIญญาท(องถ่ิน เปJนต(น 

3 3 

(4)    การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ ข(อมูลด(านรายได(
ครัวเรือน การส2งเสริมอาชีพ กลุ2มอาชีพ กลุ2มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ2มต2างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปJนอยู2ท่ัวไป เปJนต(น 

3 3 

  

(5)    การวิเคราะห�สิ่งแวดล(อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต2างๆ ทางภูมิศาสตร� กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐ�ท่ีมผีลต2อสิ่งแวดล(อมและการพัฒนา 

3 2 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

(6) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท(องถ่ิน ด(วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส2งผลต2อการดําเนินงานได(แก2 S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ2อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 1 

3.  ยุทธศาสตร� ควรประกอบด(วยข(อมูลดังน้ี 60 50 
3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส2วนท(องถ่ิน 

สอดคล(องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล(อมของ
ท(องถ่ิน ประเด็นปIญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล(องกับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส2วนท(องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติและ Thailand 4.0 

10 10 

3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล(องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล(อมของท(องถ่ิน และยุทธศาสตร�จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป5 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ และ Thailand 
4.0 

10 10 

3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด สอดคล(องกับยุทธศาสตร�พัฒนากลุ2มจังหวัด ยุทธศาสตร�
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ2นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร� 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป5 และ Thailand 4.0 

10 10 

3.4 วิสัยทัศน� วิสัยทัศน� ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครอง
ส2วนท(องถ่ินต(องการจะเปJนหรือบรรลุถึงอนาคตอย2าง
ชัดเจน สอดคล(องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปJน
ลักษณะเฉพาะขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน และ
สัมพันธ�กับโครงการพัฒนาท(องถ่ิน 

5 2 

3.5 กลยุทธ� แสดงให(เห็นช2องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต(องทําตาม
อํานาจหน(าท่ีขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินท่ีจะนําไปสู2
การบรรลุวิสยัทัศน� หรือแสดงให(เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งท่ีจะดําเนินการให(บรรลุวิสัยทัศน�น้ัน 

5 2 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

3.6 เปKาประสงค�ของแต2ละประเดน็กล
ยุทธ� 

เปKาประสงค�ของแต2ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล(อง
และสนับสนุนต2อกลยุทธ�ท่ีจะเกิดข้ึน มุ2งหมายสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

5 3 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
(Positioning) 

ความมุ2งมั่นอันแน2วแน2ในการวางแผนพัฒนาท(องถ่ิน 
เพ่ือให(บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู2ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร� 

5 3 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ2งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ2งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเปKาประสงค� ตัวช้ีวัด ค2าเปKาหมาย กลยุทธ� 
จุดยืนทางยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ขององค�กร
ปกครองส2วนท(องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู2การจัดทํา
โครงการพัฒนาท(องถ่ินในแผนพัฒนาท(องถ่ินโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล2าว 

5 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค�รวมท่ีนําไปสู2การพัฒนาท(องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ป5 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ2มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 

5 5 

รวมคะแนน 100 86 
 
 

  สรุปความเห็นและข(อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล(องแผนพัฒนาท(องถ่ิน
ขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ 
  พบว2าข(อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ(วน  ท้ังข(อมูลด(านกายภาพ  ภูมิศาสตร�ต2าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข(อมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ นําเสนอข(อมูลต2างๆท่ีเก่ียวข(องไว(ได(ครบถ(วน เพียงพอในการ
นําไปเปJนข(อมูลในการวิเคราะห�เพ่ีอวางแผนพัฒนาท(องถ่ิน  มีความสัมพันธ�กับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร�กลุ2มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
องค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 
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3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถิ่น 
  ผลการให(คะแนนโครงการขององค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ เม่ือวันท่ี  11 ตุลาคม 2562  เปJน
ดังนี้ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ิน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์ 

ประเด็นการพิจารณา  
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได1 

๑. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 10 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา  10 8 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด1วย  60 49 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 4 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล(องกับโครงการ  5 4 

   ๕.3 เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู2การต้ังงบประมาณได(
ถูกต(อง  

5 3 

   ๕.4 โครงการมีความสอดคล(องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ  20  ป5 5 5 

   ๕.๕ เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห2งชาติ 

5 5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล(องกับ Thailand 4.0 5 3 

   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล(องกับยุทธศาสตร�จังหวัด 5 5 

   ๕.๘ โครงการแก(ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร(างให(ประเทศชาติม่ันคง  
ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต(หลักประชารัฐ 

5 3 

   ๕.9 งบประมาณ  มีความสอดคล(องกับเปKาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 5 

   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต(องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 3 

   ๕.๑1 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล(องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว2า
จะได(รับ  

5 4 

   ๕.๑2 ผลท่ีคาดว2าจะได(รับ สอดคล(องกับวัตถุประสงค�   5 5 

รวม 100 83 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

1.  สถานการณ�การ
พัฒนา 

เปJนการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส2วนท(องถ่ิน (ใช(การวิเคราะห� SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปIจจัยและ
สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต2อการพัฒนา, ด(านสังคม, 
ด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

10 10 

2.  การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท(องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช(ตัวเลขต2าง ๆ เพ่ือนํามาใช(วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช2น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต2าง ๆ ก็คือ
ผลผลติน่ันเองว2าเปJนไปตามท่ีตั้งเปKาหมายเอาไว(หรือไม2จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได(กําหนดไว(เท2าไหร2 จํานวนท่ีไม2สามารถ
ดําเนินการได(มีจํานวนเท2าไหร2 สามารถอธิบายได(ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท(องถ่ินตามอํานาจ
หน(าท่ีท่ีได(กําหนดไว( 
2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 8 

1)      การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต2างๆ มาใช(เพ่ือวัดว2าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต2างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต2อความต(องการของ
ประชาชนหรือไม2และเปJนไปตามอํานาจหน(าท่ีหรือไม2 ประชาชน
พึงพอใจหรือไม2 สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ� การดําเนินการต2างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต(อง คงทน ถาวร สามารถใช(การได(ตาม
วัตถุประสงค�หรือไม2 ซ่ึงเปJนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบัิติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค�และ
เปKาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได(รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส2วนราชการหรือ
หน2วยงาน 

3.  การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท(องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

2)      วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1)      วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด(านต2างๆ มีความ

สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินในมิติ
ต2างๆ จนนําไปสู2การจัดทําโครงการพัฒนาท(องถ่ินโดยใช( SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต2อกัน 
2) วิเคราะห�แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด(านต2าง ๆ ท่ีสอดคล(องกับ

10 8 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

การแก(ไขปIญหาความยากจน หลกัประชารัฐ  
 

 
 

5.  โครงการพัฒนา ควรประกอบด(วยข(อมูลดังน้ี 60 49 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

เปJนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต2อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให(การพัฒนา
บรรลตุามวิสัยทัศน� ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินท่ีกําหนดไว( 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ2งไปเรือ่งใดเรื่องหน่ึง อ2านแล(วเข(าใจ
ได(ว2าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค�
สอดคล(องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต(องกําหนด
วัตถุประสงค�สอดคล(องกับความเปJนมาของโครงการ สอดคล(องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานต(องสอดคล(องกับ
วัตถุประสงค� มีความเปJนไปได(ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

5.3 เปKาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู2การตั้ง
งบประมาณได(ถูกต(อง 

สภาพท่ีอยากให(เกิดข้ึนในอนาคตเปJนทิศทางท่ีต(องไปให(ถึง
เปKาหมายต(องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท2าไร กลุ2มเปKาหมายคือ
อะไร มผีลผลติอย2างไร กลุ2มเปKาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให(ชัดเจนว2าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มต(นในช2วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุ2มเปKาหมายของ
โครงการ หากกลุ2มเปKาหมายมีหลายกลุ2ม ให(บอกชัดลงไปว2าใคร
คือกลุ2มเปKาหมายหลัก ใครคือกลุ2มเปKาหมายรอง 

5 3 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล(องกับแผน
ยุทธศาสตร� 20 ป5 

โครงการสอดคล(องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร(างความสามารถ
ในการแข2งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร(างศักยภาพคน (4) การ
สร(างโอกาสความเสมอภาคและเท2าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร(างการเติบโตบนคุณ๓พชีวิตท่ีเปJนมิตรต2อสิ่งแวดล(อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให(เกิด
ความมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน 

5 5 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

5.5 เปKาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล(องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห2งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเปJนศูนย�กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน�ภายใต(
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป5 (4) ยึดเปKาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5)ยึดหลักการนําไปสู2การปฏิบัติให(เกิดผลสมัฤทธ์ิอย2างจริงจังใน 5 
ป5 ท่ีต2อยอดไปสู2ผลสมัฤทธ์ิท่ีเปJนเปKาหมายระยะยาว ภายใต(
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข2งขันและการ
หลุดพ(นกับดับรายได(ปานกลางสู2รายได(สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช2วงวัยและการปฏริูประบบเพ่ือสร(างสังคมสูงวัยอย2างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม (4) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมภิาคและความเปJนเมอืง (5) การสร(างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย2างเปJนมิตรกับสิ่งแวดล(อม 
(6) การบริหารราชการแผ2นดินท่ีมปีระสิทธิภาพ 

5 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล(องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล(องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร(าง
เศรษฐกิจไปสู2 Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด(วยนวัตกรรม ทําน(อย ได(มาก เช2น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค(า โภคภณัฑ�ไปสู2สินค(าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด(วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู2การขับเคลื่อนด(วย
เทคโนโลย ีความคิดสร(างสรรค�และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน(นภาคการผลิตสินค(า ไปสู2การเน(นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด(วยวิทยาการ ความคิดสร(างสรรค� นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร� เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนาแล(วต2อยอดความ
ได(เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช2น ด(านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 

5. โครงการพัฒนา(ต2อ)     

5.7 โครงการสอดคล(อง
กับยุทศาสตร�จังหวัด 

โครงการพัฒนาท(องถ่ินมีความสอดคล(องกับห(วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได(กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท(องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม2สามารถ
แยกส2วนใดส2วนหน่ึงออกจากกันได(  นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท(องถ่ินต(องเปJนโครงการเช่ือมต2อหรือเดินทางไปด(วยกันกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัดท่ีได(กําหนดข้ึนท่ีเปJนปIจจุบัน 

5 5 
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล1องแผนพัฒนาท1องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท1องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได1 

5.8 โครงการแก(ไข
ปIญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร(างให(
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต(หลัก
ประชารัฐ 

เปJนโครงการท่ีดําเนินการภายใต(พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร2วมดําเนินการ เปJนโครงการต2อยอดและขยาย
ได(เปJนโครงการท่ีประชาชนต(องการเพ่ือให(เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีจะให(ท(องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปJนท(องถ่ินท่ี
พัฒนาแล(ว ด(วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท(องถ่ิน (ด(านการเกษตรและแหล2งนํ้า) (LSEP) 

5 3 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล(องกับเปKาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต(องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการได(แก2 (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร2งใส 
(Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต(องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต(องให(สอดคล(องกับ
โครงการถูกต(องตามหลักวิชาการทางช2าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท(องถ่ินมีความโปร2งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได(ในเชิงประจักษ� มีความคลาดเคลื่อนไม2มากกว2า
หรือไม2ต่ํากว2าร(อยละห(าของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ2ายใน
ข(อบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงินสะสม หรือรายจ2ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

5 3 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล(องกับ
วัตถุประสงค�และผลท่ี
คาดว2าจะได(รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได( (measurable) .ใช(บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช(บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได( เช2น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร(อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได(รับ (การคาดการณ� คาดว2าจะ
ได(รับ) 

5 4 

5.12 ผลท่ีคาดว2าจะ
ได(รับสอดคล(องกับ
วัตถุประสงค� 

ผลท่ีได(รับเปJนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได(จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล(องกับวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว( การได(ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต(องเท2ากับวัตถุประสงค�หรือมากกว2าวัตถุประสงค� ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (1) มีความเปJนไปได(และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได( (3) ระบุสิ่งท่ีต(องการ
ดําเนินงานอย2างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสมารถ
ปฏิบัติได( (4) เปJนเหตุเปJนผล สอดคล(องกับความเปJนจริง (5) 
ส2งผลต2อการบ2งบอกเวลาได( 

5 5 

รวมคะแนน 100 83 
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3.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ประจําป$ 2562 
 

แบบที่  1  แบบช�วยกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของท1องถิ่นโดยตนเอง  
 

คําชี้แจง  :  เปJนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน  โดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินได(ประกาศใช(แผนพัฒนาท(องถ่ินแล(ว 
ชื่อองค�กรปกครองส�วนท1องถิน่ ......องค�การบริหารส�วนตําบลดอนโพธิ์..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม�มีการ

ดําเนินการ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาท(องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาท(องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย2างต2อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาท(องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาท(องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินร2วมกับประชาคมท(องถ่ิน และร2วมจัดทําร2าง
แผนพัฒนาท(องถ่ิน 

�  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่น 

7. มีการรวมรวมข(อมูลและปIญหาสําคัญขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ินมา
จัดทําฐานข(อมูล 

�  

8. มีการเปAดโอกาสให(ประชาชนเข(ามามีส2วนร2วมในการจัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห�ศักยภาพขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาองค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินที่สอดคล(องกับศักยภาพของท(องถ่ิน 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาองค�กรปกครองส2วน
ท(องถ่ินที่สอดคล(องกับยุทธศาสตร�จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ2งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื �  

13. มีการกําหนดเปKาหมายการพัฒนาองค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน �  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพฒันาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร�ที่สอดคล(องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช(แผนยุทธศาสตร�การพฒันา �  

17. มีการจัดทําบญัชีกลุ2มโครงการในแผนยทุธศาสตร� �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร� �  

19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร�หรือไม2 �  
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  แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท1องถิ่น   

 

คําชี้แจง  :  แบบที่  2  เปJนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส2วนท(องถิ่น  ภายใต(แผนพัฒนาท(องถิ่น  โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานป5ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป5   

  ส�วนที่ 1  ข1อมูลทั่วไป              

  1. ชื่อองค�กรปกครองส�วนท1องถิ่น   องค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์          

  2. รายงานผลการดําเนินงาน             

      ครั้งที่  1  เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562           

  ส�วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท1องถิ่น   

  3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท1องถิ่น   
                 

  ป$ที่ 1   2561 ป$ที่ 2   2562 ป$ที่ 3   2563 ป$ที่ 4   2564 ป$ที่ 5   2565 รวม   

  

ยุทธศาสตร� จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
  

  

1. แหล2งผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษของ
จังหวัด 

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

  

  

2. ศูนย�การศึกษา
และเรียนรู(ตลอดชีวิต 

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. เมืองน2าอยู2 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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  4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด          
                              

  ป$ที่ 1   2561 ป$ที่ 2   2562 ป$ที่ 3   2563 ป$ที่ 4   2564 ป$ที่ 5   2565 รวม   

  

ยุทธศาสตร� จํานวน
โครงการ 

 งบประมาณ  
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
  

  

1. แหล2งผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษของ
จังหวัด 

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

  

  

2. ศูนย�การศึกษา
และเรียนรู(ตลอดชีวิต 

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. เมืองน2าอยู2 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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  5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป$  2562                 

    

  
จํานวนโครงการที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู�
ระหว�างดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม�ได1ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด   

  

ยุทธศาสตร� 

จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ   

  1. แหล2งผลติอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 1 11.11 - - 8 88.89 - - - - 9 100.00   

  2. ศูนย�การศึกษาและเรยีนรู(ตลอดชีวิต 2 12.50 - - 14 87.50 - - - - 16 100.00   

  3. เมืองน2าอยู2 21 29.17 - - 51 70.83 - - - - 72 100.00   

  รวม 24 24.74 - - 73 75.26 - - - - 97 100.00   

  6.  การเบิกจ�ายงบประมาณ ป$ 2562             

  งบปกติ เงินสะสม รวม   

  
ยุทธศาสตร� 

จํานวนเงิน ร1อยละ จํานวนเงิน ร1อยละ จํานวนเงิน ร1อยละ   

  1. แหล2งผลติอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด - - 36,000.00 0.31 36,000.00 0.31   

  2. ศูนย�การศึกษาและเรยีนรู(ตลอดชีวิต 1,255,740.00 10.68 - - 1,255,740.00 10.68   

  3. เมืองน2าอยู2 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   

  ส�วนที่  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได1รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          

  7.  โครงการที่ได1รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป$  2562           

  ผลการดําเนินงาน งบประมาณ   

  

โครงการ 
ดําเนินการเสร็จแล1ว 

อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได1ดําเนินการ งบประมาณที่ได1รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ�ายไป   

  - - - -  -   -    

  รวม - -   



 

- 25 - 
ส�วนท่ี  4  ปJญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม2เพียงพอในการดําเนินงานด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต(องใช(
เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 

2. ปIญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไม2สามารถควบคุมได( ทําให(การดําเนินการบางโครงการเปJนไปด(วย
ความล2าช(า 

3. การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เปJนจํานวนมาก  ทําให(แผนพัฒนาท(องถ่ินไม2มี
ประสิทธิภาพร(อยละความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยู2ในเกณฑ�ท่ีต่ํา 

  
ข1อเสนอแนะ 
1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�การบริหารส2วนตําบลไปประสานกับหน2วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข(องเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต2อไป 
2. ควรดําเนินการซักซ(อมและทําความเข(าใจถึงปIญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไม2สามารถ

ควบคุมได( 
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปIญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปJน 
4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยู2แล(ว 
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คําช้ีแจง   :  แบบท่ี  3/1  เปJนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช(ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส2วนท(องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว(  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป5ละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดป5งบประมาณ 
 
ส�วนท่ี  1  ข1อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน  องค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์ 

2. วัน/เดือน/ป5ท่ีรายงาน 18  ธันวาคม  2562 

ส�วนท่ี  2  ยุทธศาสตร�และโครงการในป$งบประมาณ  2562 
3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู2ในแผน  และจํานวนโครงการท่ีได(ปฏิบัติ 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 
จํานวนโครงการ 

ท่ีได1ปฏิบัติ 

1. แหล2งอาหารปลอดสารพิษของจังหวัด 9 1 

2. ศูนย�การศึกษาและเรียนรู(ตลอดชีวิต 16 2 

3. เมืองน2าอยู2 72 21 

รวม 97 24 

คิดเปJนร(อยละของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท(องถ่ิน  ประจําป5 2562 24.74 

 
4. การจัดทํางบประมาณและการใช(จ2ายงบประมาณ 

องค�การบริหารส2วนตําบลดอนโพธิ์   ได(ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข(อบัญญัติ
งบประมาณรายจ2ายประจําป5งบประมาณ  พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค�  รวมท้ังการจ2ายจากเงิน
สะสม  จํานวน  24  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  11,755,038  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ได(ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� 
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รายงานผลดําเนินงานโครงการ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(การดําเนินการและการเบิกจ�ายงบประมาณ) 

ข&อมูลจาก e-plan  
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

 เบิกจ�าย  
ชื่อโครงการ 

เปอร�เซ็นต�
การ

ดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 ตามข1อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

ยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล�งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด   

1. วางท2อระบายนํ้า 
สามแยกใดขวาง - 
สวนส(ม หมู2 6 

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

รวมยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล�งผลิตอาหารฯ  1  โครงการ 36,000.00  -    36,000.00  

ศูนย�การศึกษาและเรียนรู1สู�มาตรฐานกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท1องถิ่น   

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  -    

1. โครงการ
สนับสนุนค2าใช(จ2าย
การบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  99/2562 30 8,820.00  8,820.00  -    

รวม 89,740.00  89,740.00   -    

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  -    

2. อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
  
  
   
  
  

  169/2562 50 34,000.00  34,000.00  -    

รวม 1,166,000.00  1,166,000.00  -    

รวมยุทธศาสตร�ศูนย�การศึกษาฯ 2 โครงการ 1,255,740.00  1,255,740.00  -    
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

 เบิกจ�าย  
ชื่อโครงการ 

เปอร�เซ็นต�
การ

ดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 ตามข1อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

เมืองน�าอยู�   

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  -    

1. ฝ�กอบรมพัฒนา
บุคลากรของ อบต. 
  
  
  
  

  299/2562 3 150,000.00  150,000.00  -    

รวม 198,470.00  198,470.00  -    

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  -    

2. ค2าใช(จ2ายในการ
ปKองกันและแก(ไข
ปIญหายาเสพตดิ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  76/2562 1 6,650.00  6,650.00  -    

รวม 60,295.00  60,295.00  -    

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  -    

3. สัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จาก
พิษสุนัขบ(า 
   
  

  429/2562 1 2,433.00  2,433.00  -    

รวม 40,946.00  40,946.00  -    

4. ก2อสร(างถนน 
สายบ(านปKาละออ 
(หลังคาแดง) ม.8 

100 19/2562 30 213,000.00  213,000.00  -    
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

 เบิกจ�าย  
ชื่อโครงการ 

เปอร�เซ็นต�
การ

ดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 ตามข1อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

5. ลงลูกรังถนนสาย
หลังวัด ม.8 

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

100 37/2562 1 345.00  345.00  -    

  36/2562 1 2,625.00  2,625.00  -    

6. จัดเวทีประชาคม 
  
    10/2562 1 9,800.00  9,800.00  -    

รวม 12,770.00  12,770.00  -    

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  -    

7. แข2งขันกีฬา 
  
  
  
  
    138/2562 1 345.00  345.00  -    

รวม 56,917.00  56,917.00  -    

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  -    

8. เงินสงเคราะห�
เบ้ียยังชีพผู(สูงอาย ุ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  442/2562 1 388,700.00  388,700.00  -    

รวม 4,671,500.00  4,671,500.00  -    
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

 เบิกจ�าย  
ชื่อโครงการ 

เปอร�เซ็นต�
การ

ดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 ตามข1อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

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  -    

9. เงินสงเคราะห�
เบ้ียความพิการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    440/2562 1 86,400.00  86,400.00  -    

รวม 1,014,400.00  1,014,400.00  -    

10. การจัดการ
แผ2นดินสมเด็จพระ
นารายณ� 

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

11. ก2อสร(างถนน 
คสล. ซอยอนงค� ม.
2 

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

100 408/2562 1 10,000.00  10,000.00  -    12. อุดหนุน
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีตามโครงการ
รณรงค�ปKองกัน
ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

  407/2562 1 10,000.00  10,000.00  -    

รวม 20,000.00  20,000.00  -    

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  -    

13. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู2บ(าน ม.1-8  
  
  
  
  

  437/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป$ 2562 

อบต.ดอนโพธิ์ 
 เบิกจ�าย  

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ็นต�

การ
ดําเนินการ 

ชื่อคู�สัญญา 
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

(วัน) 

 วงเงินตามสัญญา  
 (บาท)  

 ตามข1อบัญญัติ  
 (บาท)  

 เงินสะสม  
 (บาท)  

  430/2562 1 20,000.00  20,000.00  -     13. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู2บ(าน ม.1-8 (ต2อ) 

  432/2562 1 20,000.00  20,000.00  -    

รวม 160,000.00  160,000.00  -    

14. วางท2อประปา
หมู2บ(าน หมู2 8 

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

15. ซ2อมแซมถนน 
คสล. จากศาลา
ประจําหมู2บ(าน - 
บ(านนายจําลอง หมู2 
7 

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

16. ซ2อมแซมถนน
ลูกรังสายลําตาคร(าม 
ฝI�งขวา หมู2 4 

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

17. ซ2อมแซมถนน
ลูกรังสายนาลุงปi�น 
หมู2 1 

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

18. ซ2อมแซมถนน
ลูกรังสายวงแหวน 
หมู2 1 

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

19. ซ2อมแซมถนน
ลูกรังสายกระทุ(ม
ลาย - ปากท2อ หมู2 5 

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

20. ซ2อมแซมถนน
ลูกรังสายหางชะโด 
หมู2 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  

รวมยุทธศาสตร�เมืองน�าอยู�  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  

 
ข(อมูล ณ 17/12/2562 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล�งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษของจังหวัด 

1. ปรับปรุงท2อระบายนํ้า 
ทางเข(าบ(าน นายจํารสั บุญ
คล(าย 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

120,000.00 

2. ขุดลอกคลองลํารางตารี ม.4 
,7 ,8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

300,000.00 

3. ขุดลอกคลองพร(อมเปลี่ยนท2อ
ระบายนํ้าสายหนองอ(อ ม.3 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

140,000.00 

4. ฝ�กอบรมการเกษตรกสิกรรม
ธรรมชาต ิ

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส2งเสริม
การเกษตร-งานส2งเสริมความรู(การเกษตร 

30,000.00 

5. เพ่ิมผลผลติในแหล2งนํ้า สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส2งเสริม
การเกษตร-งานส2งเสริมความรู(การเกษตร 

50,000.00 

6. สนับสนุนกลุ2มออมทรัพย�เพ่ือ
การผลิต 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส2งเสริม
การเกษตร-งานส2งเสริมความรู(การเกษตร 

10,000.00 

7. สนับสนุนกองทุนปุ�ย สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส2งเสริม
การเกษตร-งานส2งเสริมความรู(การเกษตร 

100,000.00 

8. ขุดลอกคลองคอกวัว หมู2 7 - 
หมู2 8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

230,000.00 

9. ขุดลอกคลองหนองรีใน หมู2 2 ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาศูนย�การศึกษาและเรียนรู1สู�มาตรฐานกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท1องถิ่น 

10. อาหารเสรมิ(นม)เด็ก
นักเรียน 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

700,000.00 

11. ทุนการศึกษาเด็กเรยีนดีหรือ
ยากจน 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

30,000.00 

12. สนับสนุนสื่อประจําหมู2บ(าน ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

28,000.00 

13. อินเตอร�เน็ตตําบล สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

20,000.00 

14. พัฒนาการบรหิารัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

50,000.00 

15. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในพ้ืนท่ี 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

1,076,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

16. สนับสนุนค2าใช(จ2ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค2าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว) 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

39,100.00 

17. โครงการส2งเสริมการเรียนรู(
ปฐมวัย ท(องถ่ินไทย ผ2านการ
เล2น 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

50,000.00 

18. โครงการจัดกิจกรรมส2งเสริม
การเรยีนการสอนนักเรียนศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ดอน
โพธ์ิ 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
ศึกษาไม2กําหนดระดับ-การศึกษาอ่ืนๆ 

30,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาเมืองน�าอยู� 
19. พัฒนาและส2งเสริมอาชีพ สํานักปลดั อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

10,000.00 

20. ตรวจสุขภาพประจําป5 
สําหรับสตรีอายุ 35 ป5 ข้ึนไป 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

21. รณรงค�การปKองกันโรค
ไข(เลือดออก 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

22. รณรงค�การปKองกันโรค
ไข(หวัดนก หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

10,000.00 

23. คัดกรองผู(ปiวยในชุมชน สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

20,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

24. ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 - 
ม.5 - ม.7 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

5,500,000.00 

25. เสริมดินพร(อมลงลูกรังถนน
สายหนองยายเขียว ม.4 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

660,000.00 

26. ก2อสร(างถนนลาดยางสาย
ดอนโพธ์ิ - ใดยาว ม.1 - ม.8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

2,500,000.00 

27. ก2อสร(างถนนลาดยาง ม.1 - 
ม.7 - ม.5 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

10,900,000.00 

28. ลงลูกรังถนนสายนาผู(ใหญ2
หน2อย ม.1 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

280,000.00 

29. ลงลูกรังถนนสายบ(านปKา
เพ้ียน ม.3 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

23,000.00 

30. ก2อสร(างสะพาน คสล. ท(าย
หมู2บ(าน ม.3 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

1,800,000.00 

31. ก2อสร(างถนน คสล. วัดใด
ใหญ2 - ซ.ปInนพรหม ม.6 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

1,300,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

32. ลงลูกรังสายนาตารดิ ม.8 ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

220,000.00 

33. ลงลูกรังถนนหน(าโบสถ� - 
นาตาริด ม.8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

210,000.00 

34. ลงลูกรังถนนสายต(นกระทุ(ม 
ม.8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

350,000.00 

35. ก2อสร(างถนนลาดยางดอน
โพธ์ิ - โคกลําพาน ม.8 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

1,700,000.00 

36. ซ2อมแซม/ตดิตั้งไฟฟKา
สาธารณะ 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

100,000.00 

37. จัดทําปKายเครื่องหมาย
จราจร กระจกโค(ง และเนิน
สะดดุ 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 

38. ซ2อมแซมหอกระจายข2าว ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

50,000.00 

39. กิจกรรมพิธีทางศาสนาหรือ
รัฐพิธี 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

50,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

40. สืบค(นและจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมของตําบลดอนโพธ์ิ 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ประเพณีท(องถ่ิน 

50,000.00 

41. ประชารัฐร2วมใจ คลองสวย
นํ้าใจ ไร(ผักตบชวา 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ขุดลอกแหล2งนํ้าคู
คลองเพ่ือการเกษตร 

200,000.00 

42. ปรับปรุงภูมิทัศน�ภายใน
หมู2บ(าน 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ปiาไม(ชุมชน 

40,000.00 

43. เตาเผาขยะชุมชน ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ
กูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

60,000.00 

44. ปลูกต(นไม(บริเวณสองข(าง
ทาง 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ปiาไม(ชุมชน 

100,000.00 

45. กําจัดวัชพืชบริเวณสองข(าง
ทาง 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ�
แหล2งนํ้าและปiาไม(-ปiาไม(ชุมชน 

40,000.00 

46. สนับสนุนศูนย�ข(อมลูข2าวสาร
และศูนย�ประสานงานราชการ
ขององค�กรปกครองส2วนท(องถ่ิน
ระดับอําเภอ 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

20,000.00 

47. อุดหนุนอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมู2บ(าน 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

60,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

48. ขยายเขตไฟฟKาภายในตําบล
ดอนโพธ์ิ 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

200,000.00 

49. สมทบเงินกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลดอนโพธ์ิ 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร(างความ
เข(มแข็งของชุมชน-งานส2งเสรมิและ
สนับสนุนความเข(มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพ่ือให(เกิดการร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมแก(ไข 
ปIญหาชุมชน 

60,000.00 

50. ก2อสร(างถนน คสล. ต2อจาก
โครงการเดิม - สุดหมู2บ(าน 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

790,000.00 

51. ปรับปรุงโรงเรยีนบ(านไทร
ย(อยเปJนท่ีทําการ อบต.ดอนโพธ์ิ 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

500,000.00 

52. รณรงค�ปKองกันอุบัติเหตุช2วง
เทศกาล 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบภายใน-การ
ประชาสมัพันธ�ปKองกันภัย 

20,000.00 

53. ปกปKองสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-งานรักษาความสงบ-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหารท่ัวไป 

30,000.00 

54. รังวัดท่ีดินสาธารณะ สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

30,000.00 

55. ซ2อมแซมถนน คสล. คัน
คลองฝI�งขวา หมู2 6 

ส2วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช2าง, กองช2างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สํานักช2าง, 
สํานักการช2าง 

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟKาถนน-การสาธารณูปโภค 

400,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

56. โครงการตักบาตรข(าวสาร
อาหารแห(งถวายเปJนพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาส
วันคล(ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ และวันพ2อ
แห2งชาติ 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

57. โครงการตักบาตรข(าวสาร
อาหารแห(งเฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
เน่ืองในวันแม2แห2งชาติ 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

58. โครงการตักบาตรข(าวสาร
อาหารแห(งเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ(าอยู2หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

15,000.00 

59. โครงการวันท(องถ่ินไทย ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ประเพณีท(องถ่ิน 

1,000.00 

60. โครงการวัด ประชารัฐ สร(าง
สุข 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ประเพณีท(องถ่ิน 

5,000.00 

61. โครงการนักสังคมสงเคราะห�
น(อย 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

20,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

62. โครงการส2งเสริมรักการอ2าน
สร(างการเรียนรู( 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

5,000.00 

63. โครงการสร(างจิตสาํนึกเด็ก
เยาวชนในการจัดการขยะชุมชน 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

64. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส2งเสริมการเรียนรู(
เรื่องเพศ และความปลอดภัย
ทางเพศสําหรับเด็ก 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

65. โครงการข่ีจักรยานปลอดภัย 
ลดใช(พลังงาน ห2างไกลโรค 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

25,000.00 

66. โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต�และวันผู(สูงอาย ุ

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การ
บริหารการศึกษา 

20,000.00 

67. โครงการสัปดาห�ส2งเสรมิ
พระพุทธศาสนา เน่ืองในวัน
มาฆบูชา 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

3,000.00 
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รายงานโครงการท่ีไม�ได1รับการอนุมัติงบประมาณ ป$ 2562 
อบต.ดอนโพธิ์ 

อบต.ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

68. โครงการทําบุญ ตักบาตร 
เวียนเทียนเน่ืองใน วันวิสาขบูชา 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

3,000.00 

69. โครงการทําบุญตักบาตร 
เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข(าพรรษา 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

3,000.00 

70. โครงการอนุรักษ�ศิลปะและ
ภูมิปIญญาท(องถ่ิน 

ส2วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส2งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ประเพณีท(องถ่ิน 

10,000.00 

71. ส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นําธรรมะ สู2ผู(สูงอายุ คณะ
ผู(บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน และเจ(าหน(าท่ีท่ี
เก่ียวข(อง 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท(องถ่ิน-ส2งเสริมการศาสนา 

67,900.00 

72. โครงการพัฒนาศูนย�ข(อมูล
ข2าวสาร 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

15,000.00 

73. ส2งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงานเจ(าหน(าท่ี 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

5,000.00 

74. ปKองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน(าท่ี ของพนักงาน
เจ(าหน(าท่ี 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

1. บริหารท่ัวไป-บริหารงานท่ัวไป-งาน
บริหารท่ัวไป-การบรหิารงานท่ัวไป 

5,000.00 

ข(อมูล ณ 14/11/2562 
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ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  ( ถ1ามี ) 
ประธานสภาฯ  สอบถามต2อท่ีประชุมเพ่ือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  
ท่ีประชุม  ไม2มีสมาชิกและผู(บริหารเสนอเรื่องอ่ืนแต2อย2างใด   
ประธานสภาฯ  กล2าวขอบคุณต2อท่ีประชุมและปAดการประชุมสภาฯ  
 
เลิกประชุม  เวลา   11.30  น. 
 
 
(ลงชื่อ)  วีระ  ใจคง                (ลงชื่อ)           ชลอ  มากมี        จดบันทึกการประชุม 
              (  นายวีระ  ใจคง  )            (  นายชลอ  มากมี  ) 
          ประธานสภา  อบต.ดอนโพธิ์ 
 
(ลงชื่อ)     เสมอ  เกิดทอง      (ลงชื่อ)               นอง  ดีผิว                                              
                   (  นายเสมอ  เกิดทอง  )                             (  นายนอง  ดีผิว  )   
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ          กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
  
                               (ลงชื่อ)              สมศรี  รุ2งทิม    
                                                (  นายสมศรี  รุ2งทิม  )   
                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 


