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คำนำ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548  และแก้ไข  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผน     และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
นายกองค์การบริหาร    ส่วนตำบลดงดินแดง  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง     
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยได้
ดำเนินการตามกระบวนการผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบล               
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 เป็นรายงานผลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ดงดินแดง  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทราบถึงความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผลการดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการ
ดำเนินงาน  โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  หรือการยกเลิกโครงการ  กิจกรรม   
งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
และทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง                
ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การใช้จ่ายเงินสะสม  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย  โดยใช้ข้อมูลในการติดตามจากการ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   2564            
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น  สำนัก  กอง  ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  จึงต้องนำรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ไปดำเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของ
สำนัก  กอง  ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเห็นและความต้องการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
สภาองค์การบริหาร  ส่วนตำบล  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดงตามหน้าที่และอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สารบัญ 
          หน้า 
คำนำ    ก 
สารบัญ    ข 
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น   ค 

ส่วนที ่ 1 บทนำ  
 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  1 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  2 
 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  2 
 4. เครื่องมอืการติดตามและประเมินผล  4 
 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  5 

ส่วนที ่ 2 การติดตามและประเมินผล 
   1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
     1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  6 
     1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  7 
     1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  8 
   2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  14 
     2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  15 
     2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  16 
     2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  19 
     2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล  24 

ส่วนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     1.1 สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์  26 
   2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2.1 สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ  27 
   3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
     3.1 การประเมินตนเองเพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  28 
     3.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  29 
     3.3 โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  29 
     3.4 โครงการในข้อบัญญัติและได้ดำเนินการจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  30 
     3.5 รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติ  ตามแต่ละยุทธศาสตร์ 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  13 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านแหล่งน้ำ  42 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ  43 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข  44 
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สารบัญ (ต่อ) 

          หน้า 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  45 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม  49 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53 
      8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร  55 
     3.6 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามแต่ละแผนงาน 
      - แผนงานบริหารทั่วไป  57 
      - แผนงานการศึกษา  58 
      - แผนงานสาธารณสุข  58 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห์  58 
   4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
     4.1 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  59 
      ดงดินแดงในภาพรวม 
     4.2 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  65 
      องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ส่วนที ่ 4 สรุปผล  ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ 
   1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  66 
     1.2 ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผน  66 
      พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะปี  2564 
     1.3 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริง  66 
      ตามยุทธศาสตร์ 
     1.4 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์  68 
      เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  69 
   3. ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  70 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี  2564 
   4. ข้อเสนอแนะที่ได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  70 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี  2564 

ภาคผนวก 

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
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4. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เรื่อง  แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

สารบัญ (ต่อ) 

          หน้า 
5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
6. แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
8. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
9. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับสำนัก/กอง/ต่าง ๆ ลงข้อมูลเพ่ือนำมา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
10. เอกสารขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
 
 

  

ข 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564        
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง          
โดยดำเนินการตามกระบวนการ  ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือราชการกำหนดไว้          
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดงว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต  จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้           
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี 
 จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  กำหนดว่า “ตำบลน่าอยู่  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาเกษตรกรรม” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ที่ต้องการให้ประชาชน  องค์กรภาคประชาสังคม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรการกุศล  หน่วยธุรกิจ  กลุ่มประชาสังคม  และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ได้รับการสนับสนุน  ส่งเสริม  บริการ  อนุมัติ  อนุญาต  ได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้องสะดวกและรวดเร็วในการ
จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564              
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้
กำหนดไว้นั้น  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  8  ด้าน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่   1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  51 
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  48,396,900.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  13  โครงการ  จำนวนเงิน
งบประมาณ  4,263,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 100.00  มีการนำไปดำเนินการจริง 
จำนวน  13  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  4,229,000.- บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ  4,725,000.-บาท  ไม่มีโครงการที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  3  โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ  40,000.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  3  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  
40,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 100  ไม่มีโครงการที่นำไปดำเนินการจริง  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  9  โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ  432,000.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  9  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  
406,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 100  มีการนำไปดำเนินการจริง  จำนวน  4 
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  127,644.- บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  29  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  3,400,680.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  
26  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  2,928,039.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 
89.66  มีการนำไปดำเนินการจริง  จำนวน  15  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  2,723,612.45  บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสังคม  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  28  โครงการ  จำนวน
เงินงบประมาณ  10,668,000.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  26  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ 

ค 
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9,663,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 92.86  มีการนำไปดำเนินการจริง  
จำนวน  9  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  8,743,945.- บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  16  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  207,000.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  13 
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  146,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ 81.25    
มีการนำไปดำเนินการจริง  จำนวน  4  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  17,550.- บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่   8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  13 
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  1,132,000.- บาท  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  12  โครงการ  จำนวนเงิน
งบประมาณ  1,152,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ  92.31  การนำไป
ดำเนินการจริง  จำนวน  6  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  739,165.- บาท 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  153  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  69,001,580.- บาท 
นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ   ทั้ งหมด  102  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  18,598,039.- บาท             
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผน ฯ ทั้งหมด  66.67  การนำไปดำเนินการจริง  จำนวน  51
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  16,580,916.45.- บาท 

 สรุปผลการดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  แยกได้ดังนี้ 
  1. ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  2  รายการ  จำนวนเงิน
งบประมาณ  75,500.- บาท 
  2. นำมาดำเนินการจริง  จำนวน  2  รายการ  จำนวนเงินงบประมาณ  73,500.- บาท  
  3. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  10  รายการ  จำนวนเงินงบประมาณ  120,800.- บาท 
  4. ดำเนินการแล้วเสร็จ  10  รายการ  จำนวนเงินงบประมาณ  112,000.- บาท 

 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง   
  1. โครงการที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว  ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิม            
ในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน  ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  2.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
  3. โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ  ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง  โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
  4. ทุกแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  และสถานะทางการเงิน      
การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ให้มากขึ้น  ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลดงดินแดง  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้  ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน 
  6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน  เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว   
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  7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน  หมู่บ้าน  ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
  8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม  ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
 



ส่วนที่  1  บทนำ 

 
  1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน  มีจุดหมาย   
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  สามารถกำกับดูแล  ทบทวน   
และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  
ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์
บริการสาธารณะ  เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ       
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการ  งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือ
ทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหาร     
ส่วนตำบลดงดินแดง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลดงดินแดง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด   เกิดปัญหาจากเรื่องใด             
จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง       
ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน   รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้          
สภาพผลการดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน  โครงการ           
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง              
ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การใช้จ่ายเงินสะสม  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   3.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ  29 
กำหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   3.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 3867  ลงวันที่   6 
กรกฎาคม  2564  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดไว้ใน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามข้อ  29 (3 ) และข้อ   30 (5 ) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561  ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี         
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรกมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรกรมารพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
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   3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน  11  คน  ประกอบด้วย 
   3.2.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
คัดเลือก  จำนวน  3  คน  ได้แก่ 
     1) นางราตรี มากสกุล  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  5  บ้านหนองขุด 
     2) นายรณชัย พวงบานชื่น สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  8  บ้านหนองขุด 
     3) นางมาลัย จันทรอด  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  10  บ้านหนองขุด 
  3.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  ได้แก่ 
     1) นายดำรงศักดิ ์ หลงทอง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่  6 
     2) นางสาวมาลัย มาสม  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่  8 
  3.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  คัดเลือก 
จำนวน  2  คน  ได้แก่ 
     1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงดินแดง 
     2) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดง 
  3.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน  ได้แก่  
     1) ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
     2) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
  3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  
     1) นายน้อย คงบรรจง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  การบริหารจัดการหมู่บ้าน 
     2) นายบุญสม แย้มครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล   
ดงดินแดง  ได้แก่  นางราตรี  มากสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หมู่ที่  5  เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้แก ่ นางภัคจิรา  
ร่มดำดวน  หัวหน้าสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
  3.3 ขั้นตอนการรายงานผล 
  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ  29  และข้อ  30  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในตำบลดงดินแดง ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   4.1 ระเบียบ  วิธีในการติดตามประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
กำหนดระเบียบ  วิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
   4.1.1 ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ         
ที่สำคัญ  3  ประการ  คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ  และ  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
   4.1.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  1) การออกแบบ         
การติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือ    
มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการ
ในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เป็นข้อมูลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความต้องการของประชาชน  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า    
และวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสั งเกตการณ์  (Observation)         
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อำนาจหน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  รวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชนที่สำคัญคือ  การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างดำเนินโครงการ  รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  จึงแยกเป็นหัวข้อได้  ดังนี้ 
   5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
การดำเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
   5.2 ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
   5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  ไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.4 สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
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   5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
   5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงแต่ละคน  แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
   5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมาย          
ที่กำหนดไว้หรือไม่  หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ 
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ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 

 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นดังนี้ 
   1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์  8  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2) ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  3) ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  4) ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  5) ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  6) ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาด้านสังคม  7) ยุทธศาสตร์ที่   7           
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8) ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร   
   1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผลเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  20 18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในเขตจังหวัด 10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 3 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 
 3.8 แผนงาน 5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 

รวมคะแนน  100 91 

   คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 ( 80  คะแนน ) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลดงดินแดง  ได้คะแนนร้อยละ  91  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
   1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์  จำนวน  144  โครงการ  ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  4  โครงการ 
    2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  จำนวน  32 โครงการ 
    3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  3  โครงการ 
    4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จำนวน  12  โครงการ 
    5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
      จำนวน  31  โครงการ 
    6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม  จำนวน  28  โครงการ 
    7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      จำนวน  16  โครงการ 
    8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จำนวน  13  โครงการ 
   1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ผลเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง  
5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 

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

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน  100 91 
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   คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 
100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง       
ได้คะแนนร้อยละ  91  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

   1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.3.1 เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการในข้อบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37 7,681,400.00 11 2,670,200.00 10 2,309,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

4 950,000.00 2 534,500.00 2 511,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 40,000 2 20,000.00 2 20,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

12 445,600.00 12 429,600.00 9 304,391.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

31 3,476,691.00 30 2,997,117.00 24 2,734,738.68 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

28 9,767,000.00 28 9,506,000.00 16 8,233,855.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 207,000.00 15 176,000.00 7 110,480.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

13 1,393,000.00 12 1,189,500.00 8 611,600.00 

รวม 
144 23,960,691.00 109 16,971,817.00 

75 14,392,464.6
8 

 

   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  37  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  7,681,400.-บาท 
    1.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  29.73  ของจำนวน
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  1  จากจำนวน  37  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  34.76  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  7,681,400.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  1 
    1.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  1  จำนวน  10  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  27.03  ของจำนวนโครงการจากจำนวน  37  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  30.06       
ของจำนวนเงินงบประมาณ  7,681,400.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี   
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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    1.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  1  จำนวน  10  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  6.94  ของจำนวนโครงการจากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  13.60       
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.-บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
   2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    2.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  4  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  950,000.- บาท 
    2.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.00  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  2  จากจำนวน  4  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  56.26  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  950,000.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  2 
    2.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  2  จำนวน  2  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  50.๐๐  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  ๔  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  53.79       
ของจำนวนเงินงบประมาณ  950,000.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    2.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  2  จำนวน  2  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  1.39  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  3.01        
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    3.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  3  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  40,000.- บาท 
    3.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.67  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  3  จากจำนวน  3  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  50.00  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  40,000.-  บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  3 
    3.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  3  จำนวน  2  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  66.67  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  3  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  50.00        
ของจำนวนเงินงบประมาณ  40,000.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    3.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  3  จำนวน  2  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  1.39  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  0.12        
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  12  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  445,600.- บาท 
    4.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจำนวน
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โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  4  จากจำนวน  12  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  96.41  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  445,600.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  4 
    4.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  4  จำนวน  9  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  75.00  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  12  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  68.31      
ของจำนวนเงินงบประมาณ  445,600.-บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563   
    4.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  4  จำนวน  9  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  6.25  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  1.79         
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

   5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
    5.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  31  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  3,476,691.- บาท 
    5.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  30  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  96.77  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  จากจำนวน  31  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  86.21  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  3,476,691.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  5  
    5.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  5  จำนวน  24  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  77.42  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  31  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  78.66      
ของจำนวนเงินงบประมาณ  3,476,691.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563   
    5.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  5  จำนวน  24  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  16.67  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  16.11    
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

   6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    6.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  28  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  9,767,000.- บาท 
    6.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  28  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  6  จากจำนวน  28  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  97.33  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  9,767,000.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  6 
    6.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  6  จำนวน  16  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  57.14  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  28  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  84.30      
ของจำนวนเงินงบประมาณ  9,767,000.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    6.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  6  จำนวน  16  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  11.11  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  48.51    
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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   7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  16  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  207,000.- บาท 
    7.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  93.75  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  7  จากจำนวน  16  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  85.02  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  207,000.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  7 
    7.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  7  จำนวน  7  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  43.75  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  16  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  53.37      
ของจำนวนเงินงบประมาณ  207,000.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563   
    7.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  7  จำนวน  7  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  4.86  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  0.65        
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

   8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    8.1) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561-2565) เฉพาะประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  13  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ  1,393,000.- บาท 
    8.2) มีการนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  92.31  ของจำนวน
โครงการ  ตามยุทธศาสตร์ที่  8  จากจำนวน  13  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  85.39  ของจำนวนเงิน
งบประมาณ  1,393,000.- บาท  ตามยุทธศาสตร์ที่  8 
    8.3) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  8  จำนวน  8  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  61.54  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  13  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  43.91      
ของจำนวนเงินงบประมาณ  1,393,000.- บาท  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    8.4) งบประมาณรายจ่าย  ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่  8  จำนวน  8  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  5.56  ของจำนวนโครงการ  จากจำนวน  144  โครงการ  และคิดเป็นร้อยละ  3.60        
ของจำนวนเงินงบประมาณ  16,971,817.00.- บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
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  1.3.2 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ตามการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการใน 
การใช้จ่ายเงินสะสม 

ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา  
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37 7,681,400.00 26 3,767,000.00 26 2,544,000.25 

รวม 37 7,681,400.00 26 3,767,000.00 26 2,544,000.25 

  1.3.3 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการใน 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ 
ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน 

3 3,439,500.00 3 2,272,000.00 3 2,272,000.00 

รวม 3 3,439,500.00 3 2,272,000.00 3 2,272,000.00 

  1.3.4 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน 

 
ประเภทครุภัณฑ์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

รายการในข้อบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

โทรทัศน์แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV  

1 25,300 1 25,300 1 24,500 

ชุดเครื่องเสียงสำหรับ
ห้องประชุม 

1 105,000 1 105,000 1 101,100 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เครื่องรับสญัญาณ
ดาวเทียมระบบ 
Smart CKU  

1 3,500 1 3,500 1 3,500 

ครุภัณฑ์สำนกังาน 
โต๊ะประชุม ขนาด 
180 × 60 × 75 
เซนติเมตร 

1 45,500 1 45,500 1 45,500 

เก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน
พนักพิงเตี้ย ขนาด 
60×65×91 ซม. 

1 79,500 1 79,500 1 79,500 

โต๊ะประชุมโล่ง ขนาด  
150×60×75 ซม. 

1 3,500 1 3,500 1 3,500 
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แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

รายการในข้อบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์สำนกังาน (ต่อ) 

โต๊ะประชุมเข้ามุม 
ขนาด 65×65×75 
ซม 

1 4,400 1 4,400 1 4,400 

เก้าอี้สำหรับประธาน 
ล้อเลื่อนพนักพิงสูง 
ขนาด65×62×115
ซม. 

1 8,300 1 8,300 1 8,300 

ขาตั้งทีวีแบบ
เคลื่อนที่ พร้อมช้ัน
วาง 

1 3,500 1 3,500 1 3,500 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk 
Tank Printer)  

1 7,500 1 7,500 1 7,500 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19  นิ้ว) 

1 22,000 1 22,000 1 21,900 

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์สำนกังาน  
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

จำนวน 2  ตู้ ๆ 
1 11,000 1 11,000 1 7,980 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk 
Tank Printer) 

1 7,500 1 7,500 1 7,500 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์สำนกังาน 
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนแบบตั้ง
พื้น หรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู  

1 40,200 1 40,200 1 40,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสองภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 

1 22,000 1 22,000 1 21,900 
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แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

รายการในข้อบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk 
Tank pinter 

1 7,500 1 7,500 1 7,500 

รวม 16 396,200 16 396,200 16 388,080 

    (1) รายการครุภัณฑ์ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  จำนวน  16  
โครงการ  4  แผนงาน  ได้แก่  1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  2) แผนงานการศึกษา  3) แผนงานสังคม
สงเคราะห์  4) แผนงานเคหะและชุมชน  ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จำนวนเงินงบประมาณ  396,200.-บาท   
    (2) จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ใน  4  แผนงาน  จำนวน  16  รายการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  396,200.-
บาท  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจำนวนรายการทั้งหมดที่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  และคิดเป็นร้อยละ  97.95  ของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจริง  

  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร      
ส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวนยุทธศาสตร์  
8  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ด้านแหล่งน้ำ  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านสาธารณสุข                
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ด้านสังคม  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  และ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
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   ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ผลเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  20 15 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง      10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในเขตจังหวัด       10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.5 
 3.8 แผนงาน       5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 

รวมคะแนน  100 90 

  คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง  ได้คะแนนร้อยละ  90.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 4 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 29 
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม 28 
7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 
8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 13 

รวมทั้งสิ้น 153 
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   ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ผลเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง  
5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 

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

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.5 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน  100 93 

 

   คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลดงดินแดง  ได้คะแนนร้อยละ  93.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   2.3.1 การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้กำหนดไว้  ดังนี้ 
    1) กำหนดกรอบเวลา (Time &Time Frame) 
    2) กำหนดความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลดงดินแดง 
    3) กำหนดความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วย  คน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงมาปฏิบัติงาน 
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    4) กำหนดความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ
จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ  5  ปี  หรือ  1  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณโครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
    5) กำหนดประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ดงดินแดง  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที ่ จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
    6) กำหนดประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์
และผลผลิต  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ   ซึ่งวัดเป็น         
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือมีความสุข  เป็นต้น 
   2.3.2 กรอบการดำเนินงานภาพรวม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  กำหนดกรอบภาพการดำเนินงานในภาพรวม  ดังนี้ 
 

ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ องค์การบริหาร        
ส่วนตำบลดงดินแดง 

1 6  ม ก ราค ม 
2564 

2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการและห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ทุกไตรมาส 

3 รายงานผลแล้วเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เพ่ือดำเนินการต่อไป 

ภายในวันที่  30 
ตุลาคม 2564 

4 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ภ า ย ใ น เดื อ น
ธันวาคม 2564 

5 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเพ่ือทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภ า ย ใ น เดื อ น
ธันวาคม 2564 
มกราคม 2565 

   ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานภาพรวม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  และสถานการณ์ภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น  และหรือภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง     
ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว 
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   2.3.3 การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการกำหนด
แนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยรูปแบบการประชุมและ
วิธีการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 

ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
1 จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.2564 

ภายในเดือนตุลาคม 2564 

2 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2564 

ภายใน 60 วันนับแต่วัน
ป ร ะ ก าศ ใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2565 

3 ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561 - 2565) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2564 

4 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็น โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจง
นับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การ
วิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน     
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน  
2564 

5 รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบ
ผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะนั้นเป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลวิเคราะห์การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือ
ประเด็นอ่ืน ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง ต่อไป 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2564 

6 รายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดง 
 

ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน  
2564 

7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เพ่ือรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต 

ภ าย ใน วั น ที่  2 3  - 2 5 
พฤษภาคม 2565 
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ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
8 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

เพ่ือรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภ า ย ใ น วั น ที่  1  - 1 5 
มิถุนายน 2565 

9 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประชุม
เพ่ือรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภ า ย ใน เดื อ น ธั น ว า ค ม 
2564 

10 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ภ าย ใน เดื อ น มิ ถุ น า ย น
2565 

11 สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวมทั้งแจ้ง สำนัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เพ่ือทราบและ
ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภ าย ใน เดื อ น มิ ถุ น า ย น
2565 

 

   2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
   การประเมินผลในเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน  ดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-1565)       
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. แบบที่ 1-3/1 (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หน้า 20 
 

 แบบที ่ 1  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง     
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11.มีการกำหนดเป้าประสงค์   
12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

 แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   3. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ          
ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
   4. การนำข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล 
   การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
   เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดงในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
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 แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม (ตัวอย่างตามท่ีปรากฏนี้) 
 

  ตัวอย่าง 
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ลำดับที่ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม     
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม     
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

    

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

    

6) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

    

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม     

 

 แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตัวอย่างตามที่ปรากฏนี้) 
  ตัวอย่าง 
คำชี้แจง:  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง      
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เท่าใด 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสังคม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ  
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  

รวม  
 

   2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
   แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูลเพ่ือใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล           
มีปรากฏการใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์  การเขียนด้วยมือ  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง  รูปแบบของ
ตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง  โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ “แถว” (มีการเรียกว่า 
สดมภ์) และ “หลักการเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด  ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ซึ่งได้ออกแบบลงบน
กระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพ่ือให้บุคคลนั้นเข้าใจได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความ
เข้าใจ  เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ที่ออกแบบหรือ
การจัดทำตารางไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง     
ไม่คลาดเคลื่อน  โดยแบบหรือตารางที่ เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง           
อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดงดินแดงที่มีคุณภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น          
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี  พ.ศ. 2564 
   การเขียนตาราง (Table) นำเสนอข้อมูลการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงนั้นมีหลักการที่สำคัญคือ  จัดข้อมูลไว้เพ่ือให้อ่านง่าย  นำไปใช้
สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด  โดยการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดู
ชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร  มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร 
ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง  มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็น
ระเบียบ  สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย  รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ได ้
   โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง  สามารถจำแนกลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตาม      
หัวเรื่อง  โดยแบ่งเป็น  3  ชนิด  ได้แก่  1) ตารางแบบทางเดียว (one way table)  หมายถึง  ตารางที่มี      
การจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น  2) ตารางแบบสองทาง (two way table)  หมายถึง  ตารางที่มีการ
จำแนกลักษณะเป็นสองลักษณะ  และ  3) ตารางแบบหลายทาง (Multi way table) หมายถึง  ตารางที่มีการ
จำแนกตั้งแต่สามลักษณะ (Three way table) ขึ้นไป 
   แบบหรือตารางสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น  
แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
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ส่วนตำบลดงดินแดง (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะประจำปี  พ.ศ. 2564  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
   1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจสอบ
ได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย  สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพ่ือแสดงผลต่าง ๆ นั้น    
เป็นแบบที่นำมาจากระบบ  e-Plan (www.dla.go.th) เพ่ือนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
   2. แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
   4. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับสำนัก/กองต่าง ๆ ลงข้อมูล            
เพ่ือนำมาประกอบการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ประจำป ี พ.ศ. 2564  
   ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้  จะมีทั้งสรุปและอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์      
ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์”ที่กำหนดไว้ 
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

 
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวนยุทธศาสตร์  8  ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  1) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ          
3) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  4) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  5) ยุทธศาสตร์        
การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  6) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
7) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8) ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  ทั้งนี้  มีผลการให้คะแนน  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ผลเป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  20 15 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง      10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในเขตจังหวัด       10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4.5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.5 
 3.8 แผนงาน 5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 

รวมคะแนน  100 90 
   คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลดงดินแดง  ได้คะแนนร้อยละ  90.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
   สรุปผลของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   (1) มีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  อันประกอบด้วย     
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (2) มีการดำเนินการใช้กรอบการวิเคราะห์  โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT analysis/Demand 
analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา        
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อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (3) มีการลงข้อมูลต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบ     
การจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก      
ที่เก่ียวข้อง 
  2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ 
   2.1.1 การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
   จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของคณะกรรกมารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ผลเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 5 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

5 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 5 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.5 

 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 
รวมคะแนน 100 93 

    คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80  คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง  ได้คะแนนร้อยละ  93.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  
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  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   3.1 การประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการกำหนดเป้าประสงค์   
12. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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   3.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ข้อมูลในระบบ e-plan  
(www.dla.go.th) 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

   3.3 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัตงิบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 4,263,000.00 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 40,000.00 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 486,000.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 26 2,928,039.00 

6. การพัฒนาด้านสังคม 26 9,663,000.00 

7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 146,000.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 1,152,000.00 

รวม 102 18,678,039.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
 

  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 4,600,000.00 5 6,344,000.00 45 20,820,300.00 51 48,396,900.00 17 8,456,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1 630,000.00 11 2,813,000.00 11 19,150,000.00 4 4,725,000.00 4 7,200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 70,000.00 2 25,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 3 40,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 388,000.00 9 388,000.00 12 445,600.00 9 432,000.00 10 932,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

21 3,350,000.00 27 3,375,480.00 31 3,480,486.00 29 3,400,680.00 28 3,484,680.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 8,283,000.00 29 9,894,500.00 30 10,053,000.00 28 10,668,000.00 29 11,343,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 120,000.00 16 204,500.00 24 69,985,000.00 16 207,000.00 16 192,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 362,000.00 12 977,000.00 13 1,177,000.00 13 907,000.00 13 242,000.00 

รวม 75 17,803,000.00 111 24,021,480.00 169 125,151,386.00 153 68,776,580.00 120 31,890,480.00 

http://www.dla.go.th/
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   3.4 โครงการในข้อบัญญัติและได้ดำเนินการจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการในข้อบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 48,396,900.00 13 4,263,000.00 13 4,229,000.00 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 4 4,725,000.00 - - - - 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 40,000.00 3 40,000.00 - - 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 432,000.00 9 406,000.00 4 127,644.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณี และวัฒนธรรม 

29 3,400,680.00 26 2,928,039.00 15 2,723,612.45 

6. การพัฒนาด้านสังคม 28 10,668,000.00 26 9,663,000.00 9 8,743,945.00 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 207,000.00 13 146,000.00 4 17,550.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

13 1,132,000.00 12 1,152,000.00 6 739,165.00 

รวม 153 68,776,580.00 100 18,678,039.00 51 16,580,916.45 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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   3.5 รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติตามแต่ละยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ สายทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55- 044 (ถนนรอบหมู่บ้าน
หนองใหญ่) ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+106 (บริเวณ
สิ้นสุดถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่ 1+268 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 
380,000.00 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง  สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง-บ้าน
หนองระเริง) ช่วงระหว่าง กม.ที่ 5+925 (บริเวณ
สิ้นสุดถนนลาดยาง อบต.) ถึง  กม.ที่ 6+085 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 379,500.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  หมู่ที่ 2 บ้านป่า
เขว้า  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
017 (ถนนสายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009 – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
004 (บริเวณบ้านนายเสวย เป้ปอ้ม)  เริ่มจาก กม.ที่ 
0+494 ถึง กม.ที่ 0+710 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 756 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 379,000.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองหิน สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
065 เริม่จาก กม.ท่ี 0+584 บริเวณสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถึง กม.ที่ 0+776 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกตามสภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 382,000.00 

5. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 1 บ้านดง
ดินแดง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
014 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 – บ้านนางมานะ พุกกลิ่น) เริ่มจาก กม.ที่ 
0+000 ถึง กม.ที่ 1+080 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,320 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 379,000.00 

 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หน้า 32 
 

ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองสำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-23 (ถนนสายจากห้าแยกบ้านหนองสำราญ – 
คลองหนองผักกาด) เริม่จาก กม.ที่1+650 ถึง กม.
2+730 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,320 ตาราง
เมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 
382,000.00 

7. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 4 บ้านโคก
กลาง  ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-058 
(ถนนสายจากบ้านหน่วยประคอง – บ้านสระแห้ง) 
เริ่มจาก กม.ที่.0+914 ถึง กม.ที่1+374 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 159,900.00 

8. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองคันโซ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-039 (ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้ – เขตตดิต่อ
ตำบลตะคร้อ) ช่วงระหว่าง กม.ที่ 1+650 (สิ้นสดุ
ถนนลาดยาง อบต.) ถึง กม.ที่ 2+150 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 223,000.00 

9. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านโคก
กลาง เริ่มจากไร่ นายบานเย็น  จนัทรอด ถึง ลำห้วย
ป่าเขว้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,250 ตาราง
เมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 223,000.00 

10. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองขุด สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
003 เริม่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 
กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+920  กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 920 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 385,800.00 

11. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้าน
บ่อดินสอพอง  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-013 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 – โรงเรยีนบ้านบ่อดินสอพอง) เริ่มจาก กม.ท่ี 
0+000 ถึง กม.ที่ 1+200  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 387,900.00 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

12. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7     
บ้านหนองคันโซ้  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.55-003  (สายบ้านหนองขดุ-บ้านหนอง
คันโซ้)เริม่จากกม.ที่ 5+450 ถึง กม.ที่ 6+030 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 
220,900.00 

13. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 10   
บ้านหน่วยประคอง  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.55-53 เริ่มจาก (ถนนสายบ้านหน่วยประคอง) 
เชื่อมต่อ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-056 
(ถนนสายจากสี่แยกวัดหนองสำราญ - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1009)  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,050 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 381,000.00 

รวม  13  โครงการ   4,263,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-015 
เชื่อมต่อ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
11 (เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 – 
บ้านนายเสมอ  ทิวาวงษ)์ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

515,000.00 
(ข้อ 1-5) 

2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 
(บริเวณไร่นางแอ๋ว สุวรรณราช - ไร่นายมานะ ศรี
อ่อน) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

3. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-029 (ถนน
สายจากไร่นางสง่า สำเภาพ่อค้า - บ้านนางบุญ
ปลูก เจรญิพร้อม) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

4. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บา้นหนองขุด 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 
(ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 
- บ้านนางสนาม บัวมาก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

5. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง 
(บริเวณไร่นายจรญั พะยมหน – ไร่นายเข่ง โพธ์ิ
เขียว) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

6. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 2 บา้นป่าเขว้า 
(บริเวณไร่นายเสมียน เชื้อเนียม - ไร่นางสุนันท์ 
ฤทธิ์น้อย) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

664,800.00 
(ข้อ 6-10) 

7. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-039 
(ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้ - เขตติดต่อตำบล
ตะคร้อ) (เริม่จากบ้านนายบุญเลิศ พ่ึงศรี – ลำ
ห้วยเชิงพะแนง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

8. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-043 
(ถนนสายจากบ้านนางกุหลาบ โภคพูล - ฝาย
หนองผักกาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

9. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-042 
(ถนนสายจากบ้านนางเน่า มงคลเกิด – ไร่นาง
ภิญญาดา ท่าจำปา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

10. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 บ้านหนองหิน 
(เริ่มจาก บ้านนายสามารถ แป๊ะและฉ่ำ - ไร่นาย
เกียรติพงษ์  แซ่อุน) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

11. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
สำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
021 (บ้านหนองสำราญ - บ้านหนองคันโซ้)  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

830,600.00 
(ข้อ 11-17) 

12. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนอง
สำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
014 (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3353 - บ้านนางมานะ พุกกลิ่น) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

13. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนอง
สำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
23 (สายจากห้าแยกบ้านหนองสำราญ - คลอง
หนองผักกาด) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

14. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-045 
(เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009 - ไร่นายเสนาะ ผลหาญ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

15. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-046 
(เริ่มจากถนนไร่นายชลอ ครายานนท์ - ถนนน้ำล้น
ลำห้วยป่าเขว้า) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

1๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหน่วย
ประคอง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-061 (ถนนซอยบ้านนางชุบ จันทร์ตรี) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

17. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหน่วย
ประคอง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-056 (ถนนสายจากสี่แยกวดัหนองสำราญ - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1009) (เริ่มจากบรเิวณ
ไร่นายบญุสม แย้มครวญ - ไร่นายเสง่ียม กองมิตร
ชัย) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

18. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-013 
(ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 
– โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

542,000.00 
(ข้อ 18-21) 

19. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 
(ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 
ถึง บ้านนางสนาม บัวมาก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

20. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อดินสอ
พอง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
036 (ถนนสายจากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง – บ้านหนอง
ระเริง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

21. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ระเริง สายจากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-001 - บริเวณลำห้วยสาธารณะ เขตติดต่อ  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

  

22. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านป่าเขว้า 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-004 บ้าน
หนองสำราญ – บ้านป่าเขว้า (เริ่มจากบ้านนางฉวี 
มะคา – บ้านนายสำเภา แจ่มจันทร์ จำนวน 3 ช่วง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

558,000.00 
(ข้อ 22-24) 

23. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
คันโซ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
040 (ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้-สามแยกบ้าน
นางกุหลาบ  โภคพลู จำนวน 2 ช่วง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

24. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
หิน (เริ่มจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 - 
บ้านนายสามารถ แป๊ะและฉ่ำ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

25. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
สำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-
004 (บ้านหนองสำราญ - บ้านปา่เขว้า) (เริ่มจาก
บ้านนางสมงาม เฟื่องฟู - บ้านนายสมิง วงษ์หมอ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

486,000.00 
(ข้อ 25-26) 

26. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 10 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-062 
(ถนนสายจาก รพ.สต.ตำบลดงดินแดง – ถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 1009) (เริม่จากบ้านนาย
ยุทธนา  แสงประไพร - บริเวณถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท 1009) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

รวม  26  โครงการ   3,596,400.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.
55-001 (สายบา้นดงดินแดง –บา้นหนองระเริง) 
หมู่ที่ 1, 9 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ช่วง 
 -ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม.ที่ 2+367– กม.ที่
2+763 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีข้างละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3,168 
ตารางเมตร 
 -ช่วงที่ 2 เริ่มจาก กม.ที่ 2+869– กม.ที่ 
3+510 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 641 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี ข้างละ 1.00 
เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5,128 
ตารางเมตร (ต่อ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง 

 

3,140,000.00 
 

รวม  1  โครงการ   3,596,400.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่  สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55- 044 (ถนนรอบหมู่บ้านหนองใหญ่) 

380,000.00 0.00 367,000.00 13,000.00 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง สายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดงดินแดง-บ้านหนอง
ระเริง) 

379,500.00 0.00 379,000.00 500.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ หมู่ที่ 2 บ้านป่าเขว้า  
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-017 (ถนนสาย
จากทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 – ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.55-004 (บริเวณบ้านนายเสวย เป้ป้อม)   

379,000.00 0.00 379,000.00 0.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
หิน สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-065 

382,000.00 0.00 378,500.00 3,500.00 

5. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-014 (ถนนสาย
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 – บ้านนางมานะ 
พุกกลิ่น) 

379,000.00 0.00 378,000.00 1,000.00 

6. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
สำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-23 
(ถนนสายจากห้าแยกบ้านหนองสำราญ – คลองหนอง
ผักกาด) 

382,000.00 0.00 381,000.00 1,000.00 

7. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง  
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-058 (ถนนสายจาก
บ้านหน่วยประคอง – บ้านสระแหง้) 

159,900.00 900.00 159,000.00 0.00 

8. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
คันโซ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-039 
(ถนนสายจากวัดหนองคันโซ้ – เขตติดต่อตำบลตะคร้อ)  

223,000.00 0.00 222,000.00 1,000.00 

9. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอดัแนน่ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
คันโซ้  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-003 
(สายบ้านหนองขุด-บ้านหนองคันโซ้) 

220,900.00 0.00 215,000.00 5,900.00 

10. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแนน่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง 
เริ่มจากไร่ นายบานเย็น  จันทรอด ถึง ลำห้วยป่าเขว้า 

223,000.00 1,000.00 222,000.00 0.00 

11. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ขุด สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-003 

385,800.00 0.00 381,500.00 4,300.00 

12. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านบ่อ
ดินสอพอง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-013 
(ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 – 
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง) 

387,900.00 0.00 387,000.00 900 
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

13. ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านหน่วย
ประคอง  สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-53 

381,000.00 0.00 380,000.00 1,000.00 

รวม  13  โครงการ 4,263,000.00 1,900.00 4,229,000.00 32,100.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-015 เชื่อมต่อ ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-11 (เริ่มจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3353 – บ้านนายเสมอ  ทิวาวงษ์) 

515,000.00 
(ข้อ 1-5) 

0.00 490,000.00 25,000.00 

2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง (บริเวณไร่
นางแอ๋ว สุวรรณราช - ไร่นายมานะ ศรีอ่อน) 
3. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-029 (ถนนสายจากไร่
นางสง่า สำเภาพ่อค้า - บ้านนางบุญปลูก เจริญพร้อม) 
4. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บา้นหนองขุด สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 (ถนนสายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 - บ้านนางสนาม บัวมาก) 
5. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง (บรเิวณ
ไร่นายจรัญ พะยมหน – ไร่นายเขง่ โพธ์ิเขียว) 
6. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 2 บา้นป่าเขว้า (บริเวณไร่
นายเสมียน เชื้อเนียม - ไร่นางสุนนัท์ ฤทธ์ิน้อย) 

664,800.00 
(ข้อ 6-10) 

0.00 635,000.00 29,800.00 

7. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-039 (ถนนสายจากวัด
หนองคันโซ้ - เขตติดต่อตำบลตะคร้อ) (เริ่มจากบ้านนาย
บุญเลศิ พ่ึงศรี – ลำห้วยเชิงพะแนง) 
8. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-043 (ถนนสายจากบ้าน
นางกุหลาบ โภคพลู - ฝายหนองผกักาด) 
9. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-042 (ถนนสายจากบ้าน
นางเน่า มงคลเกิด – ไร่นางภญิญาดา ท่าจำปา) 
10. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 11 บ้านหนองหิน (เริ่มจาก 
บ้านนายสามารถ แป๊ะและฉ่ำ - ไร่นายเกียรติพงษ์  แซ่อุน) 
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

11. ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่ 3 บ้านหนองสำราญ สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-021 (บ้านหนอง
สำราญ - บ้านหนองคันโซ้)  

830,600.00 
(ข้อ 11-17) 

0.00 795,000.00 35,600.00 

12. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-014 (ถนนสายจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 - บ้านนางมานะ พุก
กลิ่น) 
13. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองสำราญ สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-23 (สายจากห้าแยก
บ้านหนองสำราญ - คลองหนองผกักาด) 
14. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-045 (เริม่จาก
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 - ไร่นาย
เสนาะ ผลหาญ) 
15. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านหนองใหญ่ สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-046 (เริม่จากถนนไร่
นายชลอ ครายานนท์ - ถนนน้ำลน้ลำห้วยป่าเขว้า) 
1๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหน่วยประคอง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-061 (ถนนซอย
บ้านนางชุบ จันทร์ตรี) 
17. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านหน่วยประคอง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-056 (ถนนสาย
จากสี่แยกวัดหนองสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009) (เริ่มจากบริเวณไร่นายบญุสม แยม้ครวญ - ไร่นาย
เสง่ียม กองมิตรชัย) 
18. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-013 (ถนนสายจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 – โรงเรยีนบ้านบ่อ
ดินสอพอง ) 

542,000.00 
(ข้อ 18-21) 

0.00 490,000.00 52,000.00 

19. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุด สายทาง
หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-031 (ถนนสายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3353 ถึง บ้านนางสนาม บัวมาก) 
20. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านบ่อดินสอพอง 
สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-036 (ถนนสาย
จากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 (บ้านดง
ดินแดง – บ้านหนองระเริง) 
21. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง สาย
จากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 - บริเวณ
ลำห้วยสาธารณะ เขตติดต่อ  หมูท่ี่ 5 บ้านหนองขุด 
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โครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ (จ่ายขาดเงินสะสม) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

22. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านป่าเขว้า ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-004 บ้านหนองสำราญ – 
บ้านป่าเขว้า (เริ่มจากบ้านนางฉวี มะคา – บ้านนายสำเภา 
แจ่มจันทร์ จำนวน 3 ช่วง) 

558,000.00 
(ข้อ 22-24) 

0.00 535,000.00 23,000.00 
23. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-040 (ถนนสายจาก
วัดหนองคันโซ้-สามแยกบ้านนางกหุลาบ  โภคพลู จำนวน 
2 ช่วง) 
24. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน (เริ่ม
จากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1009 - บ้านนาย
สามารถ แป๊ะและฉ่ำ) 
25. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองสำราญ สาย
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-004 (บ้านหนอง
สำราญ - บ้านป่าเขว้า) (เริ่มจากบ้านนางสมงาม เฟื่องฟู - 
บ้านนายสมิง วงษ์หมอ) 486,000.00 

(ข้อ 25-26) 
0.00 450,000.00 36,000.00 26. ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 10 สายทาง

หลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-062 (ถนนสายจาก รพ.
สต.ตำบลดงดินแดง – ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 
1009) (เริ่มจากบ้านนายยุทธนา  แสงประไพร - บริเวณ
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 1009) 

รวม  26  โครงการ 3,596,400.00 0.00 3,395,000.00 201,400.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.55-001 (สาย
บ้านดงดินแดง –บ้านหนองระเริง) หมู่ที่ 1, 9 ตำบลดง
ดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ช่วง 
 -ช่วงที่ 1 เริ่มจาก กม.ที่ 2+367– กม.ที่2+763   
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
396 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 3,168 ตารางเมตร 
 -ช่วงที่ 2 เริ่มจาก กม.ที่ 2+869– กม.ที่ 3+510  
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรตี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
641 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ข้างละ 1.00 เมตร หรอืพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 5,128 ตารางเมตร (ต่อ) 

3,140,000.00 3,140,000.00 3,140,000.00 0.00 

รวม  1  โครงการ 3,140,000.00 3,140,000.00 3,140,000.00 0.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
จำนวน  51  โครงการ  เป็นเงิน  48,396,900.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน  4,263,000.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน  4,229,000.00  บาท 
   โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  26  โครงการ  เป็นเงิน  3,596,400.00  บาท 
   โครงการจ่ ายขาดเงินสะสมที่ ดำเนิ นการแล้ วเสร็จ   จำนวน  26   โครงการ  เป็ น เงิน  
3,395,000.00  บาท 
   โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  1  โครงการ  เป็นเงิน  
3,140000.00  บาท 
   โครงการเงิน อุดหนุ นเฉพาะกิจที่ ดำเนิ นการแล้ วเสร็จ   จำนวน  1  โครงการ  เป็ น เงิน  
3,140,000.00  บาท 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
จำนวน  4  โครงการ  เป็นเงิน  4,725,000.00  บาท 
   ไม่มีโครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ   
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    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม 
 

5,000.00 

2. โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ และส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  20,000.00 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  15,000.00 

รวม  3  โครงการ   40,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการอบรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

2. โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพ และส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้มีรายได้น้อย 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

รวม  3  โครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  40,000.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  40,000.00  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  40,000.00  บาท 
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    ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการป้องกันและควบคมุการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม 
 

30,000.00 

2. โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  15,000.00 

3. โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรค
ระบาดอื่นๆ 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  1,000.00 

4. โครงการส่งเสรมิดูแลสุขภาพผู้เรียน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

5. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  10,000.00 

6. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  20,000.00 

7. โครงการตามพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  220,000.00 

8. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์ฉุกเฉินประจำ
ตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

9. เงินสมทบกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  100,000.00 

รวม  9  โครงการ   406,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการป้องกันและควบคมุการระบาดโรคไขเ้ลือดออก 30,000.00 0.00 21,253.00 8,747.00 

2. โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคระบาดอื่นๆ 1,000.00 0.00 500.00 500.00 

3. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000.00 0.00 6,297.00 703.00 
(โอนลด 

13,000.00) 
4. เงินสมทบกองทุนสร้างหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 100,000.00 0.00 99,594.00 406.00 

รวม  4  โครงการ 151,000.00 0.00 127,644.00 10,356.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

2. โครงการส่งเสรมิดูแลสุขภาพผู้เรียน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

3. โครงการด้วยรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

4. โครงการตามพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 

5. โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (หนึ่ง
ตำบลหนึ่งทีมกูภ้ัย) 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

รวม  5  โครงการ 255,000.00 0.00 35,000.00 220,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  432,000.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  486,000.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  4  โครงการ  เป็นเงิน  127,644.00  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  5  โครงการ  เป็นเงิน  255,000.00  บาท 
 
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

1. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
15,000.00 

2. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

3. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

4. จัดหาอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 88,144.00 

5. จัดหาอาหารเสรมิ(นม) ให้กับนักเรียน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 991,265.00 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

6. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 225,400.00 

7. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 78,200.00 

8. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 1,212,000.00 

10. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปญัหาเด็ก
จมน้ำในเด็กปฐมวยั 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

11. ค่าหนังสือเรยีนสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 6,200.00 

12. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 6,200.00 

13. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 9,300.00 

14. ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 13,330.00 

15. โครงการจดังานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาต ิ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

16. โครงการจดังานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 28,000.00 

17. โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 15,000.00 

18. โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต ์ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

19. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

20. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

21. โครงการกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใน
วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

22. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชน
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชิน ี

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

23. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

24. โครงการสืบสานการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  5,000.00 

25. โครงการจดักิจกรรมนันทนาการ และแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงานของประชาชน(โครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

26. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 30,000.00 

รวม  26  โครงการ   2,928,039.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

1. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 0.00 18,281.00 1,719.00 

2. จัดหาอาหารเสรมิ(นม) ให้กับเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย)์ 

88,144.00 0.00 

1,095,700.72 16291.7 
3. จัดหาอาหารเสรมิ(นม) ให้กับนักเรียน 991,265.00 0.00 

4. จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด. 3 ศูนย์) 

225,400.00 0.00 225,400.00 0.00 

5. ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

78,200.00 0.00 78,200.00 0.00 

6. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 1,212,000.00 0.00 1,210,000.00 2,000.00 

7. ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 6,200.00 0.00 4,200.00 2,000.00 

8. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 6,200.00 0.00 4,200.00 2,000.00 

9. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 9,300.00 0.00 6,300.00 3,000.00 

10 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,330.00 0.00 9,030.00 4,300.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม (ต่อ) 

11. โครงการจดังานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาต ิ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

12. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

5,000.00 0.00 3,550.00 1,450.00 

13. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

10,000.00 0.00 8,050.00 1,950.00 

14. โครงการกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่อง
ในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์

5,000.00 0.00 3,900.00 1,100.00 

15. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 51,000.00 0.00 46,800.73 4,199.27 

รวม  15  โครงการ 2,731,039.00 0.00 2,723,612.45 25,818.19 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 

1. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา 1,5000.00 0.00 0.00 15,000.00 

2. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

3. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

4. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเด็ก
ปฐมวัย 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

5. โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 

6. โครงการประเพณหีล่อเทียนพรรษา 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

7. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

8. โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

9. โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม (ต่อ) 

10. โครงการสืบสานการละเล่นพ้ืนบ้าน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

11. โครงการจดักิจกรรมนันทนาการ และแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานของประชาชน(โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

รวม  11  โครงการ 218,000.00 0.00 148,000.00 70,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  29  โครงการ  เป็นเงิน  3,400,680.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  26   โครงการ  เป็นเงิน  2928039.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  15  โครงการ  เป็นเงิน  2723612.45  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  11  โครงการ  เป็นเงิน  218,000.00  บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสังคม 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการขับขี่ปลอดภัย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
5,000.00 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่าหรือ
อัคคีภัย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 5,000.00 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 120,000.00 

5. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

6. โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบนัชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

7. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 
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ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

9. โครงการสร้างจิตสำนึกความเปน็พลเมืองที่ดีใน
ระบอบประชาธิปไตย   

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

10. โครงการวัยเรียนวยัใสรักอยา่งไรไม่ให้เสีย่ง สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  15,000.00 
 

11. โครงการสงเคราะหส์ตรคีนชราผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร ้

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม 
 

1,000.00 

12. โครงการสำรวจข้ึนทะเบียนผูสู้งอายุ คนพิการ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  1,000.00 

13. โครงการจา้งงานให้กับคนว่างงาน/ผู้มีรายได้
น้อย/ผู้ยากจน/ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดแล้ว ที่ไม่มี
งานทำ 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  250,000.00 

14. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 15,000.00 

15. โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  12,000.00 

16. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  10,000.00 

17. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
(กิจกรรมบำบดัฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ 
ให้แก่ผู้ติด/ผูเ้สพยาเสพตดิ) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 60,000.00 

18. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
อำเภอหนองม่วง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 30,000.00 

19. โครงการวันสตรีสากล สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  5,000.00 

20. โครงการผู้สูงวัยรู้เท่าทันเทคโนโลย ี สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  12,000.00 

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด
และอุปกรณ ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

22. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บา้นสามัคคตี้านภัย    
ยาเสพตดิ 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  35,000.00 

23. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  150,000.00 

24. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  6,600,000.00 

25. เบี้ยยังชีพคนพิการ สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  2,200,000.00 

26. โครงการสร้างหลักประกันสวสัดิการพื้นฐานของ
ประชาชนในระดับรากหญา้อย่างครอบคลมุทั่วถึง
และพอเพียง 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  20,000.00 

รวม  26  โครงการ   9,663,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  
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ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

71,000.00 0.00 70,330.00 670.00 

2. โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 15,000.00 0.00 14,965.00 35.00 

3. โครงการสงเคราะหส์ตรีคนชราผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร ้

1,000.00 0.00 500.00 500.00 

4. โครงการสำรวจขึ้นทะเบยีนผูส้งูอายุ คนพิการ 1,000.00 0.00 500.00 500.00 

5. โครงการจ้างงานให้กับคนว่างงาน/ผูม้ีรายได้
น้อย/ผู้ยากจน/ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดแล้ว ที่ไม่มี
งานทำ 

250,000.00 3,300.00 216,000.00 30,700.00 

6. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000.00 0.00 4,650.00 350.00 
 (โอนลด 5,000.00) 

7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000.00 0.00 125,000.00 25,000.00 

8. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ 6,600,000.00 0.00 6,487,000.00 113,000.00 

9. เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,200,000.00 0.00 1,825,000.00 375,000.00 

รวม  9  โครงการ 9,298,000.00 3,300.00 8,743,945.00 545,755.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1. โครงการขับขี่ปลอดภัย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่าหรืออัคคีภัย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 

5. โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

6. โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 
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ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

8. โครงการสร้างจิตสำนึกความเปน็พลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย   

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

9. โครงการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

10. โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 

11. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (กิจกรรมบำบัด
ฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ติด/ผูเ้สพยาเสพตดิ) 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 

12. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิอำเภอหนองม่วง 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

13. โครงการวันสตรีสากล 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

14. โครงการผู้สูงวัยรู้เท่าทันเทคโนโลย ี 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ ์ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

16. โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บา้นสามัคคตี้านภัยยาเสพติด 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

รวม  16  โครงการ 366,000.00 0.00 181,000.00 185,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
จำนวน  28  โครงการ  เป็นเงิน  10,668,000.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  26  โครงการ  เป็นเงิน  9,663,000.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  8,743,945.00  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  16  โครงการ  เป็นเงิน  366,000.00  บาท 
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   ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ Big cleaning day สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
5,000.00 

2. โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การกำจัด
ขยะในครัวเรือน 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลดงดนิแดง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

4. โครงการฝึกประดิษฐส์ิ่งเหลือใช้รีไซเคลิ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

5. โครงการตลาดไร้ถุง สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

6. โครงการธนาคารนำ้ใต้ดิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 36,000.00 

7. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเรียนรูส้ถานท่ี
สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  5,000.00 

8. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 10,000.00 

9. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

10. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุป์ลาและสตัว์น้ำจืด 
อันเนื่องเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

11. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

12. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศนูย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 20,000.00 

13. โครงการรณรงค์การบำบดัน้ำเสียในชุมชน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

รวม  13  โครงการ   146,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หน้า 54 
 

ตารางโครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ Big cleaning day 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลดงดนิแดง 

5,000.00 0.00 4,550.00 450.00 

3. โครงการฝึกประดิษฐส์ิ่งเหลือใช้รีไซเคลิ 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

4. โครงการตลาดไร้ถุง 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 
 (โอนลด 2,000.00) 

รวม  4  โครงการ 20,000.00 0.00 17,550.00 450.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การกำจัดขยะในครัวเรือน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

2. โครงการธนาคารนำ้ใต้ดิน 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 

3. โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเรียนรูส้ถานท่ีสำคัญและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

4. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

5. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

6. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น้ำจืดอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

8. ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบล 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

9. โครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในชุมชน 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

รวม  9  โครงการ 126,000.00  10,000.00 116,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  16  โครงการ  เป็นเงิน  207,000.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน  146,000.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  4  โครงการ  เป็นเงิน  17,550.00  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  9  โครงการ  เป็นเงิน  126,000.00  บาท 

   ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ตารางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. โครงการจัดทำเวทีประชาคม และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
30,000.00 

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ทุกสำนัก, กอง  5,000.00 

3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิก
สภาและพนักงานส่วนตำบล) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 250,000.00 

4. โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 25,000.00 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 25,000.00 

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 50,000.00 

7. โครงการจิตอาสาทำความดีเพือ่ความสามคัคีใน
องค์กร   

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 2,000.00 

8. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง   สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 5,000.00 

9. ปรับปรุงอาคารเก็บพสัด ุ สำนัก ,กองคลัง  361,000.00 

10. ปรับปรุง/ต่อเตมิห้องน้ำสำนกังาน อบต.ดงดิน
แดง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 369,000.00 

11. โครงการกีฬาสรา้งความสมัพันธ์ภายในองค์กร สำนัก, กองสวัสดิการสังคม  10,000.00 

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

 20,000.00 

รวม  1๒  โครงการ   1,152,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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โครงการที่ลงนามสัญญาและสามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. โครงการจัดทำเวทีประชาคม และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 3,280.00 26,720.00 

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน 5,000.00 0.00 1,985.00 3,015.00 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

4. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมทาง
การเมือง 

5,000.00 0.00 2,900.00 2,100.00 

5. ปรับปรุงอาคารเก็บพสัด ุ 361,000.00 20,000.00 340,000.00 1,000.00 

6. ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำสำนักงาน อบต.ดงดิน
แดง 

369,000.00 0.00 366,000.00 3,000.00 

รวม  6  โครงการ 795,000.00 20,000.00 739,165.00 35,835.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ตารางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ชื่อโครงการ งบตามข้อบัญญัติ โอนเพ่ิม โอนลด คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
(จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้บรหิารสมาชิกสภาและพนักงานส่วน
ตำบล) 

250,000.00 0.00 70,000.00 180,000.00 

2. โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

4. โครงการจิตอาสาทำความดีเพือ่ความสามคัคีในองค์กร 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

5. โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

6. ค่าใช้จ่ายในการจดัการจราจร 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวม  6  โครงการ 357,000.00 0.00 80,000.00 277,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หน้า 57 
 

  สรุป  ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน  13  โครงการ  เป็นเงิน  907,000.00  บาท 
   โครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ  จำนวน  12  โครงการ  เป็นเงิน  1,152,000.00  บาท 
   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงิน  739,165.00  บาท 
   โครงการทีไ่ม่สามารถดำเนินการได้  จำนวน  6  โครงการ  เป็นเงิน  357,000.00  บาท 

   3.6 รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแต่ละแผนงาน 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามข้อบัญญัติ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

รายการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 
รวม  1  รายการ 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป  ครุภัณฑ์ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (ตามข้อบัญญัติ) 
   ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  16,500.00  บาท 
   ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  16,500.00  บาท 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

รายการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย 10,000.00 0.00 7,990.00 2,010.00 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 17,000.00 0.00 16,900.00 100.00 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน 

17,000.00 0.00 15,900.00 1,100.00 

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 

5. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง 10,000.00 0.00 8,980.00 1,020.00 
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 

8,900.00 0.00 7,900.00 1,000.00 

7. ตู้เย็นความจุขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 8,500.00 0.00 7,490.00 1,010.00 
รวม  7  รายการ 78,900.00 0.00 72,660.00 6,240.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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  สรุป  ครุภัณฑ์ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
   ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  7  รายการ  เป็นเงิน  78,900.00  บาท 
   ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  7  รายการ  เป็นเงิน  72,660.00  บาท 

     แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

รายการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ตู้พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 12,000.00 0.00 9,540.00 2,460.00 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

12,900.00 0.00 12,900.00 0.00 

รวม  2 รายการ 24,900.00 0.00 22,440.00 2,460.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  สรุป ครุภัณฑ์ตามแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
   ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  2  รายการ  เป็นเงิน  24900.00  บาท 
   ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  2  รายการ  เป็นเงิน  22,440.00บาท 

     แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ตามข้อบัญญัติ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

รายการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 0.00 57,000.00 2,000.00 
รวม  1 รายการ 59,000.00 0.00 57,000.00 2,000.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
  สรุป  ครุภัณฑ์ตามแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ตามข้อบัญญัติ) 
   ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  59,000.00  บาท 
   ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  57,000.00  บาท 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

รายการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 17,000.00 0.00 16,900.00 100.00 
รวม  1 รายการ 17,000.00 0.00 16,900.00 100.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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  สรุป ครุภัณฑ์ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่) 
   ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  17,000.00  บาท 
   ครุภัณฑ์ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  1  รายการ  เป็นเงิน  16,900.00  บาท 

  4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
   4.1 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ในภาพรวม 
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือรวบรวมข้อมูล     
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการสาธารณะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ซึ่งกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  2564 (ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 
พ.ศ. 2563 – 30  กันยายน  พ.ศ. 2564) และเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
และกำหนดนโยบายในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 
   กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
จำนวน  11  หมู่บ้าน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง  และเป็นผู้รับบริการสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อม  จำนวน  200  คน  ที่มีต่อ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 
   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ 
   ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดงในภาพรวมประกอบด้วยประเด็นความพึงพอใจ  9  ประเด็น  ให้ความเห็นระดับ
ความพึงพอใจ  3  ระดับ  ได้แก่  พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ 
   โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ใน  9  ประเด็น  ดังนี้ 
    1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
    2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
    3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
    4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 
    5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
    6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
    7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
    8 )การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
   ส่วนที่  3  ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมแบ่งออกเป็น  8 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
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    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
    6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
   ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ  54.30  มีอายุ  31-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  52.30  การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและ
อนุปริญญา/เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  40.90  ประกอบอาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  35.70 
   ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงดินแดงในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (วันที่  1  ตุลาคม  2563 - 30 
กันยายน  2564) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ร้อยละระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ลำดับที ่

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 18.30 81.40 0.30 1 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 23.10 74.60 2.30 2 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 29.10 67.70 3.10 3 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 31.10 66.30 2.60 6 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 34.00 63.70 2.30 9 
6) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 30.30 66.60 3.10 7 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 31.70 65.70 2.60 8 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30.00 67.10 2.90 5 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 30.90 67.10 2.00 4 

รวม 28.73 68.91 2.36 - 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในภาพรวม  ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  
28.73  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  68.91  และระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  2.36  สามารถดำเนินการ
ได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดโยในประเด็นที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  81.40  ประเด็นรองลงมาคือ  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม  คิดเป้นร้อยละ  74.60  ตามลำดับ 
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   ส่วนที่  3  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45.10 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.90 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 47.70 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 41.10 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 44.60 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 43.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 44.90 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 42.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 44.30 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี   
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3) มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ  47.70  รองลงมาคือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  45.10  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.90  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 44.00 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 44.60 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 42.90 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 40.30 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 48.60 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 44.60 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.70 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43.10 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 41.70 

 จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  48.60  รองลงมาคือประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
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44.60  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6) การดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.60  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45.70 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.00 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 44.60 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 41.10 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 44.30 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 41.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.10 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40.60 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 42.30 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  45.70  รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.60 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม               
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.30  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 44.00 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 44.60 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 42.90 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 40.30 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 48.60 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 44.60 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.70 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43.10 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 41.70 

 จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  48.60  รองลงมาคือประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
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44.60  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.60  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 40.90 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 43.50 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 40.90 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ / กิจกรรม 42.60 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 44.90 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 39.10 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 42.60 
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 43.10 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6) มีการดำเนินโครงการ /
กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  44.90  รองลงมาคือประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  43.50  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  43.10  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 46.70 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.00 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 45.60 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 41.10 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 44.30 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 41.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.10 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40.60 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 42.30 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  46.70  รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  45.60   
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และประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.30  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 44.00 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 44.60 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 42.90 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 40.30 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 48.60 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 44.60 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.70 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43.10 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 41.70 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  44.00  รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  42.90 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  48.60  ตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45.30 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42.00 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 44.60 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 41.10 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 45.50 
6) มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 41.70 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 41.10 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40.60 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 42.30 

   จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงในแต่ละยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  45.30  รองลงมาคือประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่ 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  44.60  
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี หน้า 65 
 

และประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  45.50  ตามลำดับ 

 4.2 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ email 

1. นางราตร ี  มากสกุล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดงดิน
แดง (ประธานกรรมการ) 

08-9741-1561 - 

2. นายรณชัย  พวงบานช่ืน สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดงดิน
แดง (กรรมการ) 

08-4776-6832 - 

3. นางมาลยั  จันทรอด สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลดงดิน
แดง (กรรมการ) 

0892499303 - 

4. นายดำรงศักดิ ์  หลงทอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 6 (กรรมการ) 08-9015-5250 - 

5. นางสาวมาลัย  มาสม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ 8 (กรรมการ) 087-0654791 - 

6. นายพศิน  ปากกาทองคำ ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ) - - 

7. นายพร้อม  จันทนะ ผู้แทนหน่วยงาน (กรรมการ) 0819474197 - 

8. นายมงคล  คำวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ) 0818537436 - 

9. นางสาวณภสันันท์    พินิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กรรมการ) 0868902493 jidanarak@hotmail.com 

10. นายน้อย    คงบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) 08-9005-1285 - 

11.นายสมศักดิ ์  แย้มครวญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) - - 

12. นางภคัจิรา  ร่มลำดวน หัวหน้าสำนักปลัด (กรรมการและเลขานุการ) 08-4122-0518 - 
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ส่วนที่  4   
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  8  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  3) ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  4) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  5) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  6) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม  7) ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   1 .2 ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี  2564 
   ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ผลเป็นดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คะแนนเต็ม  10  ได้  10  คะแนน 
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  คะแนนเต็ม  10       
ได้  10  คะแนน 
    3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได ้ 10  คะแนน 
    4) วิสัยทัศน์  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ได้  5  คะแนน 
    5) กลยุทธ์  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ได ้ 4.5  คะแนน 
    6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ได้  4.5  คะแนน 
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ได้  4.5  คะแนนความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  คะแนนเต็ม  5  ได้  4.5  คะแนน 
    จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงดินแดง  ได้ให้คะแนนจาก  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  ได้รับคะแนน  58.00  คะแนน  หรือคิดเป็น
ร้อยละ  96.66 
   1.3 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
    ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็น ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โยเฉพาะประจำปี พ.ศ.2564 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริงและระบุ
จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 

โครงการในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการในข้อบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 48,396,900.00 11 4,263,000.00 13 4,229,000.00 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 4 4,725,000.00 - - - - 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 40,000.00 3 40,000.00 - - 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 432,000.00 9 486,000.00 4 127,644.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
ประเพณี และวัฒนธรรม 

29 3,400,680.00 26 2,928,039.00 15 2,723,612.45 

6. การพัฒนาด้านสังคม 28 10,668,000.00 26 9,663,000.00 9 8,743,945.00 

7. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 207,000.00 13 146,000.00 4 17,550.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

13 907,000.00 12 1,152,000.00 6 739,165.00 

รวม 153 69,001,580.00 102 18,598,039.00 51 16,580,916.45 

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
เฉพาะประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  153  โครงการ  จำนวนเงิน  69,001,580 .00  บาท    
นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  102  โครงการ      
จำนวนเงิน  18,598,039.00  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.67  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เฉพาะประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  102  โครงการ  จำนวนเงิน  18,598,039.00  บาท  ได้มีการดำเนินการจริง 
จำนวน  51  โครง การ  จำนวนเงิน  16,580,916.45  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  50.00  ของข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
3) โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
เฉพาะประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  153  โครงการ  จำนวนเงิน  68 ,776,580.00  บาท    
นำไปจ่ายขาดเงินสะสมและได้ดำเนินการจริง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จำนวน  26  โครงการ  จำนวน
เงิน  3,395,000.00  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  16.99  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)          
เฉพาะประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
4) โครงการที่ ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง   จำนวน  51  โครงการ  จำนวนเงิน  
1,362,000.00  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  50.00  ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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   1.4 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    1) แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  16,500.00  บาท  และได้ดำเนินการจริง  จำนวน  1  
รายการ  จำนวนเงิน  16,500.00  บาท (รายละเอียดตามตารางดังนี้) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
รายการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 

รวม 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

    2) แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  7  รายการ  จำนวนเงิน  78,900.00  
บาท  และได้ดำเนินการจริง  จำนวน  7  โครงการ  จำนวนเงิน  72,660.00  บาท (รายละเอียดตามตาราง
ดังนี้) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
รายการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย 10,000.00 0.00 7,990.00 2,010.00 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 17,000.00 0.00 16,900.00 100.00 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 17,000.00 0.00 15,900.00 1,100.00 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 

5. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง 10,000.00 0.00 8,980.00 1,020.00 
6 . เครื่ อ งพิ มพ์ เล เซอร์ห รือ  LEDขาวดำ ชนิ ด 
Network แบบท่ี 1 

8,900.00 0.00 7,900.00 1,000.00 

7. ตู้เย็นความจุขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 8,500.00 0.00 7,490.00 1,010.00 
รวม 78,900.00 0.00 72,660.00 6,240.00 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

    3) แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  2  รายการ  จำนวนเงิน  24,900.00  บาท  
และได้ดำเนินการจริง  จำนวน  2  โครงการ  จำนวนเงิน  22,440.00  บาท (รายละเอียดตามตารางดังนี้) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
รายการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานการศึกษา 
1. ตู้พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 12,000.00 0.00 9,540.00 2,460.00 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

12,900.00 0.00 12,900.00 0.00 

รวม 24,900.00 0.00 22,440.00 2,460.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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    4) แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  59,000.00  บาท  และได้ดำเนินการจริง  จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  
57,000.00  บาท (รายละเอียดตามตารางดังนี้) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
รายการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานสาธารณสุข 
1. เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 0.00 57,000.00 2,000.00 

รวม 59,000.00 0.00 57,000.00 2,000.00 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

    5) แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  นำมาตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  1  รายการ  จำนวนเงิน  17,000.00  
บาท  และได้ดำเนินการจริง  จำนวน  1  โครงการ  จำนวนเงิน  16,900.00  บาท (รายละเอียดตามตาราง
ดังนี้) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
รายการ งบตามข้อบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน 17,000.00 0.00 16,900.00 100 

รวม 17,000.00 0.00 16,900.00 100 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  น้ำท่วม  อัคคีภัย  
ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร      
และแนวทางการแก้ไข  คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ  
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที 
   2.2 ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิตประชาชนและสัตว์
ต่าง ๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ  เท้า  ปาก    
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ  ฝึกอบรม  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกัน
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   
   2.3 ปัญหาประชาชนยังมีคนรายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชน  
ซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา  
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน   
   2.4 ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การคมนาคมล่าช้า  แนวทางการแก้ไข
จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ 
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  3. ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เฉพาะปี  
2564 
   3.1 จากการสำรวจข้อมูล  การลงพ้ืนที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขอยู่มาก  ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  การพัฒนา
และส่ งเสริมอาชีพ   เส้นทางคมนาคมขนส่ ง   ไฟ ฟ้ า  น้ ำประปา  แหล่ งน้ ำเพ่ื ออุป โภค – บริ โภค                  
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นแก้ไข  ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   3.2 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่าน  โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะมีเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับการที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีจำนวนน้อย      
ซึ่งทำให้มองเห็นได้ว่าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น     
มาจัดทำข้อบัญญัติก็ไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการ 
  4. ปัญหาและอุปสรรค 
   4.1. จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์กรปกครอง    ส่วน
ท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.2. การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงไตรมาสที่   1  และไตรมาสที่   2 
ดำเนินการได้น้อย  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า  ทำให้ไม่มี
งบประมาณในการดำเนินการ 

  5. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เฉพาะปี  2564 
   5.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อมีการประกาศใช้แผนแล้วไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรแจ้งสำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง 
แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนัก / กอง / ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม 
   5.2 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น  ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามี     
ส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
เท่านั้น  เพราะนั้นเป็นเพียงพ้ืนฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง 
   5.3 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง
สถานะการคลังในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ร้อยละของการดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน  และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง 
   5.4 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
   5.5 สำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้   และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงด้วย 
   5.6 การจัดทำ / การเพิ่มเติม / การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดงทุกครั้ง  สำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการดำเนินการด้วย  และเขียนรายละเอียดลงใน         
เค้าโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
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   5.7 สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น  สำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆที่
รับผิดชอบ  ต้องรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน 
   5.8 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในปีหนึ่ง ๆ      ไม่
ควรเกิน  4  ครั้ง  โดยให้เพ่ิมเติมได้ไตรมาสละ  1  ครั้ง  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอ่ืน ๆ 
   5.9 กรณีจะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงนั้นควรพิจารณา
ดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน  
จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
   กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ซึ่ง
อาจจะเป็นการเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะประจำปี  พ.ศ. 2565 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงทั้งหมด  และการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียเข้าใจในบทบาท  หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ก็ควรนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน
และมีความสอดคล้องกัน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  กำหนดไว้ในข้อ  22 
ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดทำงบประมาณรายรับ  และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน  เพ่ือใช้ประกอบการคำนวนขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548     
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ  25  กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม                
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลดงดินแดง  ได้นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงจริง ๆ 
ดังนั้น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และสำนัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ตลอดไป 


