


                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม หนา 1 

 
 
 

     คํานํา 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดาํเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนานํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบอํานาจใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี  

(๑) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ 
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมตัิขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการตดิตามและประเมินผล  
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอ
ความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดอืน
ธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน  

คณะกรรมกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม  ไดรับการ 
แตงตั้งตามระเบียบฯ ไดดําเนินการกําหนดวิธีการติดตามและประเมนิผล ซึ่งใหมีวิธีการประชุมสัมมนากําหนดแนวทางวิธีการ และออกพ้ืนท่ีสุม
ตรวจตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผล การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ในรอบปงบประมาณ   ๒๕๕7  ข้ึน และสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา สภาทองถ่ิน และประชาชนรับทราบตามลําดับตอไป  
 
       งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
       สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม 
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            บทนํา 
 

1. วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดินอุดม 

“การศึกษากาวหนา   พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตดี  ประเพณียั่งยืน” 

๒.  พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจท่ี ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของ

ทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี ๒ การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง มีความพรอมท้ังดาน

การศึกษา สาธารณสุข กีฬา และการสงเคราะหผูดอยโอกาสตาง ๆ เพ่ือใหสังคมมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 

พันธกิจท่ี ๓  การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจการวางแผน การ

ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจท่ี ๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการท่ีดี 

พันธกิจท่ี๖ การดูแล และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนมรดกแกทองถ่ินสืบไป 

พันธกิจท่ี ๗  การสรางความเขมแข็งดานการเงิน การคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังใหสอด

รับกับอํานาจหนาท่ีและภรกิจท่ีมีอยูเดิม 

พันธกิจท่ี ๘  พัฒนาองคกรใหมีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองตอการพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลดินอุดมไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  ๘ ยุทธศาสตรดังนี้ 

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

-  พัฒนาดานการคมนาคมและการขนสง 

-  พัฒนาดานสาธารณูปโภค 

-  พัฒนาดานสาธารณูปการ 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

  -  พัฒนาดานการศึกษา 

  -  พัฒนาดานการสาธารณสุข 
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  -  พัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 

  -  พัฒนาดานสวัสดิการ 

 ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

  -  พัฒนาดานการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

  -  พัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

  -  พัฒนาดานการปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน และสังคมใหเปนระเบียบ 

  - พัฒนาดานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  -  พัฒนาดานการลงทุนและพาณิชยกรรม 

  -  พัฒนาดานการทองเท่ียว 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

  -พัฒนาดานการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษเผยแพรและ

ปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

-  พัฒนาดานการรณรงคปลูกสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          -   พัฒนาดานการปรับปรุงแหลงน้ําใหมีความสะอาดปราศจากมลพิษและเพียงพอตอความตองการ 

  -  พัฒนาดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะ 

  -  พัฒนาดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 

 ๗.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม   
  -  พัฒนาดานผังเมือง 

 ๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภายในองคกร 

  -  พัฒนาดานองคกร วัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัย 

  -  พัฒนาดานทรัพยากรบุคคล 
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๔. การวางแผนพัฒนา 

 องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)  เม่ือวันท่ี  14  พฤษภาคม  

๒๕๕6  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการในป ๒๕๕7 ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕59) รวม   299  

โครงการ งบประมาณ     50,383,790     บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ลําดับที่ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ(บาท)

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 23 13,360,000

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 92 9,641,910

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษา 32 3,485,000

ความสงบเรียบรอย

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวงแผน การสงเสริมการลงทุน 47 5,034,300

พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และ 13 745,000

ภูมิปญาทองถิ่น

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร 18 1,250,000

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

7 ยุทธศาสตรดานการวางผังเมือง 4 1,130,000

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายใน 70 15,737,580

องคกร

รวม 299 50,383,790  
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แผนภูมแิสดงจํานวนโครงการท่ีจะดําเนนิการในป ๒๕๕7 ตามแผนพัฒนาสามป 

 

 

แผนภูมแิสดงจํานวนงบประมาณท่ีจะดําเนนิการในป ๒๕๕7 จากแผนพัฒนาสามป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางผังเมือง
รวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ภายในองคกร 
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งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศภายในองคกร 
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๕. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดินอุดม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี   4  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕

6  โดยมีโครงการบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕7  จํานวน  113 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ  

จํานวน   24,000,000.00     บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน รอยละของ งบประมาณ รอยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1 0.88 2,047,000.00 8.53

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 30.97 6,845,000.00 28.52

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา 9 7.96 405,000.00 1.69

ความสงบเรียบรอย

4 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน 3 2.65 71,000.00 0.30

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 6 5.31 580,000.00 2.42

และภูมิปญญาทองถิ่น

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ 2 1.77 50,000.00 0.21

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 ยุทธศาสตรดานการวางผังเมือง 0 0.00 0.00 0.00

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 57 50.44 14,002,000.00 58.34

ภายในองคกร

รวม 113 100.00 24,000,000.00 100.00
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สวนท่ี 2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7 

  องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 โดยวางแนวทางให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 - 2559) และเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร ตลอดจน
ปญหาของทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน  
  โดยไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ประจําป
งบประมาณ 2557   รวม    299      โครงการ   งบประมาณ   50,383,790        บาท โดยแยกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา ตามตารางดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน รอยละของ งบประมาณ รอยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 23 7.69 13,360,000.00 26.52

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 92 30.77 9,641,910.00 19.14

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา 32 10.70 3,485,000.00 6.92

ความสงบเรียบรอย

4 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน 47 15.72 5,034,300.00 9.99

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 13 4.35 745,000.00 1.48

และภูมิปญญาทองถิ่น

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ 18 6.02 1,250,000.00 2.48

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 ยุทธศาสตรดานการวางผังเมือง 4 1.34 1,130,000.00 2.24

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 70 23.41 15,737,580.00 31.24

ภายในองคกร

รวม 299 100.00 50,383,790.00 100.00
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 ท้ังไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนดําเนินงาน ซ่ึงมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
2557   รวม  113  โครงการ งบประมาณ 24,000,000 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตามตารางดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน รอยละของ งบประมาณ รอยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1 0.88 2,047,000.00 8.53

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 30.97 6,845,000.00 28.52

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา 9 7.96 405,000.00 1.69

ความสงบเรียบรอย

4 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน 3 2.65 71,000.00 0.30

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 6 5.31 580,000.00 2.42

และภูมิปญญาทองถิ่น

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ 2 1.77 50,000.00 0.21

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 ยุทธศาสตรดานการวางผังเมือง 0 0.00 0.00 0.00

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 57 50.44 14,002,000.00 58.34

ภายในองคกร

รวม 113 100.00 24,000,000.00 100.00
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 และไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเบิกจายจริง ตามแผนดําเนินงาน ซ่ึงมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ  2557   รวม   113     โครงการ งบประมาณ    24,000,000   บาท   โดยแยกตามยุทธศาสตร
การพัฒนา ตามตารางดังนี้ 
 

ที่ ยุทธศาสตร จํานวน รอยละของ งบประมาณ รอยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 8 7.08 3,166,000.00 13.19

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 31 27.43 6,569,000.00 27.37

3 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา 6 5.31 435,000.00 1.81

ความสงบเรียบรอย

4 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน 4 3.54 91,000.00 0.38

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 5 4.42 570,000.00 2.38

และภูมิปญญาทองถิ่น

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษ 0 0.00 0.00 0.00

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 ยุทธศาสตรดานการวางผังเมือง 0 0.00 0.00 0.00

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 59 52.21 13,169,000.00 54.87

ภายในองคกร

รวม 113 100.00 24,000,000.00 100.00
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การใชจายงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม มีการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน   113   โครงการ จํานวน 24,000,000   บาท มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม 
ขอบัญญัติงบประมาณราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557   จํานวน        โครงการ จํานวน      
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่ใชจริง

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบล เงินรายได 100,000.00 100,000.00

ม.4 บานเขาดิน ตําบลดินอุดม

2 โครงการปรับปรุงถนนสายขอนพอ- เขาโร ม.5 ม.7 เงินรายได 2,037,000.00 2,037,000.00

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลดินอุดม เงินรายได 666,000.00 666,000.00

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล (งบกลาง) เงินรายได 100,000.00 100,000.00

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต 8 กระทูนใหม อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,200,000.00 1,200,000.00

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหนองจูด - เขาโร อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,500,000.00 1,494,400.00

2,903,000.00 2,903,000.00

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล ภายในตําบลดินอุดม ม.2 เงินรายได 233,000.00 232,000.00

2 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในตําบลดินอุดม เงินรายได 30,000.00 30,000.00

263,000.00 262,000.00

1 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ศพด. เงินรายได 50,000.00 50,000.00

2 โครงการงานวันแม ศพด. ตําบลดินอุดม เงินรายได 20,000.00 19,500.00

3 โครงการงานวันพอศพด. ตําบลดินอุดม เงินรายได 10,000.00 10,000.00

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โรงเรียนในเขต 4 แหง(อุดหนุน) เงินรายได 45,000.00 45,000.00

5 โครงการงานอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต 4 แหง เงินรายได 2,280,000.00 2,280,000.00

6 โครงการอาหารเสริมนม เงินรายได 1,522,000.00 1,511,001.34

7 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บานปาใหม เงินรายได 1,248,800.00 1,248,800.00

8 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.บานเขาดิน เงินรายได 347,200.00 347,200.00

9 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ เงินรายได 36,000.00 36,000.00

แนวทางการพัฒนาดานทางการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาคมนาคมขนสง

แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค ไดแก ระบบฟา  ประปา โทรศัพท

รวม

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่ใชจริง

10 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ศพด. เงินรายได 20,000.00 20,000.00

11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เงินรายได 30,000.00 27,250.00

(โครงการพัฒนาผูดูแลเด็ก)

12 คาใชจายโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ เงินรายได 20,000.00 20,000.00

13 อุดหนุนโครงการผักปลอกสารพิษ เงินรายได 30,000.00 30,000.00

14 อุดหนุนโครงการฝกอบรมการแปรรูปผลไมในทองถิ่น เงินรายได 30,000.00 30,000.00

15 อุดหนุนโครงการหองสมุดมีชีวิต เงินรายได 30,000.00 30,000.00

5,719,000.00 5,704,751.34

1 อุดหนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ม.1-7 อุดหนุนทั่วไป 105,000.00 105,000.00

2 อุดหนุนโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เงินรายได 10,000.00 10,000.00

3 คาวัสดุสาธารณสุข เงินรายได 9,000.00 9,000.00

4 โครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออก เงินรายได 20,000.00 19,890.00

5 อุดหนุนฝกอบรมตานยาเสพติดพิซิตเอดส เงินรายได 30,000.00 30,000.00

6 เงินสมทบกองทุนสปสช. อุดหนุนทั่วไป 80,000.00 70,000.00

254,000.00 243,890.00

1 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ระดับ เงินรายได 36,000.00 36,000.00

อําเภอ

2 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน หมูบาน 3 เงินรายได 10,000.00 10,000.00

3 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน หมูบาน 4 เงินรายได 10,000.00 10,000.00

4 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลดินอุดม เงินรายได 250,000.00 234,694.00

5 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอําเภอลําทับ เงินรายได 30,000.00 30,000.00

6 คาวัสดุกีฬา เงินรายได 60,000.00 57,500.00

7 โครงการแขงขันกีฬาเครือขายปฐมวัยอําเภอลําทับ เงินรายได 30,000.00 30,000.00

ศพด. ตําบลดินอุดม

8 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ระดับ เงินรายได 56,000.00 55,770.00

จังหวัด

482,000.00 463,964.00

รวม

รวม

รวม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา

แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่ใชจริง

1 โครงการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมีวัตุประสงค 4,316,400.00 4,308,400.00

2 โครงการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูพิการ เงินอุดหนุนแบบมีวัตุประสงค 492,000.00 491,000.00

3 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยผูสูงอายุภายในตําบล เงินอุดหนุนแบบมีวัตุประสงค พมจ.กระบี่ 20,000.00

4 โครงการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูปวยเอดส เงินรายได 54,000.00 54,000.00

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนดินอุดม(โอนลด) เงินรายได 60,000.00 60,000.00

114,000.00 114,000.00

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง เงินรายได 390,000.00 389,762.75

390,000.00 389,762.75

1 โครงการจัดทําเวทีประชาคม เงินรายได 10,000.00 7,576.00

10,000.00 7,576.00

1 โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร(โอนลด) เงินรายได 5,000.00 1,070.00

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(บําบัด) อุดหนุนเฉพาะกิจ 21,000.00 21,000.00

5,000.00 1,070.00

1 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนถนน (ปใหม) เงินรายได 15,000.00 15,000.00

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนถนน (สงกรานต) เงินรายได 15,000.00 15,000.00

30,000.00 30,000.00

1 โครงการสงเสริมอาชีพในกลุมเยาวชน เงินรายได 20,000.00 20,000.00

2 โครงการสงเสริมกลุมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เงินรายได 10,000.00 10,000.00

3 สงคืนเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชนชดใชกรณีผูกูไมชําระ เงินรายได 30,000.00 30,000.00

4 โครงการสรางงานใหกับนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน เงินรายได 1,000.00

5 โครงการสงเสริมอุทยานประวัติศาสตรยอนรอยพระเศวตฯ เงินรายได 10,000.00

71,000.00 60,000.00

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนและพาณิชยกรรม

รวม

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมใหเปนระเบียบ

แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

รวม

รวม

แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชน

รวม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน

แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม

รวม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่จายจริง

1 อุดหนุนโครงการกระบี่เบิกฟาอันดามัน เงินรายได 20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

1 โครงการวันฮารีรายอ ศูนยจริยธรรมบานเขาดิน เงินรายได 10,000.00 10,000.00

2 โครงการแหเทียนพรรษา เงินรายได 10,000.00 8,400.00

3 โครงการรดน้ําผูสูงอายุ ตําบลดินอุดม เงินรายได 100,000.00 100,000.00

4 โครงการประกวดจาดสาทเดือนสิบ เงินรายได 200,000.00 184,510.00

5 โครงการประเพณีลอยกระทง เงินรายได 250,000.00 250,000.00

570,000.00 552,910.00

1 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในองคกร(5ส) เงินรายได 20,000.00 9,538.00

2 โครงการปรับภูมิทัศนโดยรอบอบต.ดินอุดม เงินรายได 20,000.00 20,000.00

3 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค อบต. เงินรายได 483,000.00 482,000.00

แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณใหทันสมัย

ยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองคกร

รวม

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยว

รวม

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่จายจริง

4 จัดซื้อรับแขก  จํานวน 1 ชุด เงินรายได 10,000.00 8,000.00

5 จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน เงินรายได 64,000.00 51,900.00

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง เงินรายได 3,400.00 1,700.00

7 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดโลกโดยใชสัญญาณดาวเทียม เงินรายได 35,000.00 35,000.00

8 จัดซื้อเครื่องสํารวจ เงินรายได 350,000.00 350,000.00

9 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง เงินรายได 132,000.00 132,000.00

10 กลองถายภาพนิ่งแบบดิจิตอล 1 เครื่อง เงินรายได 10,000.00 9,500.00

11 คาไฟฟา  อบต. เงินรายได 420,000.00 382,994.52

12 คาไฟฟา (ศูนยเด็กตําบล) เงินรายได 28,000.00 26,784.18

13 คาน้ําประปา(ศูนยเด็กตําบล) เงินรายได 7,000.00 4,350.00

14 คาโทรศัพทและแฟกช  (อบต.) เงินรายได 36,000.00 34,094.36

15 คาไปรษณีย เงินรายได 30,000.00 17,120.00

16 คาบริการดานโทรคมนาคม (Internet) อบต. เงินรายได 90,000.00 85,365.29

17 คาบริการดานโทรคมนาคม (Internet) ศพด. เงินรายได 12,000.00 8,291.44

18 คาวัสดุสํานักงาน เงินรายได 357,500.00 340,598.10

19 คาวัสดุสํานักงาน ศพด. เงินรายได 64,000.00 63,868.00

20 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เงินรายได 20,000.00 17,800.00

21 คาวัสดุงานบานงานครัว เงินรายได 30,000.00 21,433.00

22 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เงินรายได 70,000.00 49,436.11

23 คาวัสดุคอมพิวเตอร เงินรายได 330,000.00 317,037.00

24 วัสดุทางการเกษตร เงินรายได 10,000.00 5,730.00

25 วัสดุกอสราง เงินรายได 35,000.00 35,000.00

26 วัสดุอื่น ๆ เงินรายได 60,000.00 34,253.00

27 คาวัสดุงานบานงานครัว (ศพด.) เงินรายได 100,000.00 99,269.00

28 วัสดุยานพาหนะและขนสง เงินรายได 20,000.00 3,500.00

29 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เงินรายได 10,000.00 4,774.00

30 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เงินรายได 585,730.00 512,110.00

31 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เงินรายได 68,000.00 38,010.03

32 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เงินรายได 30,000.00 16,032.00

33 คารับรอง (ตอนรับบุคคล,คณะบุคคล) เงินรายได 16,200.00 15,040.00

34 คารับรอง ประชุมสภา ,คณะกรรมการ เงินรายได 28,900.00 21,465.00

35 คาใชจายคาพวงมาลา พวงมาลัยฯลฯ เงินรายได 10,000.00 1,000.00

รวม 3,595,730.00 3,199,457.00  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ ที่จายจริง

1 คาใชจายเดินทางไปราชการ เงินรายได 230,000.00 137,879.00

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลกรทองถิ่น เงินรายได 120,000.00 119,330.00

3 เงินเดือนและคาจางประจํานายก และรอง 2 ทาน เงินรายได 472,500.00 468,424.77

4 คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก รองนายก 2 ทาน เงินรายได 42,200.00 36,366.31

5 คาตอบแทนพิเศษนายก,รองนายก 2 ทาน เงินรายได 42,200.00 36,366.31

6 คาตอบแทนเลขานุการนายก เงินรายได 152,000.00 149,280.00

7 คาตอบแทนสมาชิกสภา เงินรายได 1,198,200.00 1,196,938.55

8 เงินเดือนและคาจางประจํา เงินรายได 2,298,912.00 2,294,126.00

9 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน เงินรายได 100,140.00 81,225.00

10 เงินประจําตําแหนง เงินรายได 194,000.00 193,200.00

11 เงินวิทยะฐานะหรือเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินรายได 56,960.00 13,510.00

12 คาจางพนักงาน เงินรายได 1,857,188.00 1,711,462.00

13 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง เงินรายได 630,500.00 577,839.00

14 คาตอบแทนกรรมการ เงินรายได 8,000.00 7,600.00

15 เงินอื่น ๆ (คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน) เงินรายได 68,000.00 67,200.00

16 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง เงินรายได 48,000.00 19,950.00

17 เงินเพิ่มประโยชนตอบแทน (โบนัส) เงินรายได 1,226,500.00 1,014,715.00

18 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา เงินรายได 60,000.00 41,930.00

19 คาเชาบาน เงินรายได 110,000.00 92,200.00

20 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินรายได 59,000.00 38,713.00

21 คารักษาพยาบาล เงินรายได 53,000.00 15,666.00

22 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินรายได 371,100.00 172,747.00

23 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินรายได 140,370.00 140,370.00

24 เงินสํารองจาย เงินรายได 48,500.00 147,411.80

9,587,270.00 8,774,449.74

แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวม
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โครงการ/กิจกรรมทีก่ําลังดําเนินงานโดยใชงบประมาณจากขอบัญญัติงบประมาณ 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหลงที่มา ประมาณการ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ จายจริง

1 โครงการปรับปรุงถนนสายขอนพอ-เขาโร เงินรายได 2,037,000.00 2,037,000.00

2,037,000.00 2,037,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาคมนาคมขนสง

รวม

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิงานโดยไมใชงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
 

ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนสง

1 โครงการกอสรางบลอกถนนภายในตําบลดินอุดม 

2 โครงการปรับปรุงไหลทางถนนคอนกรีตภายในตําบล 

3 โครงการบุกเบิกถนนภายในตําบล 

4 โครงการวางทอระบายน้ําภายในตําบลดินอุดม 

5 โครงการปรับปรุงถนนรอบสระน้ําหวยน้ําดํา 

6 โครงการปรับปรุงไหลทางถนนลาดยางสายภายในตําบล  วัสดุกอสราง

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางภายในตําบล  วัสดุกอสราง

1.2  แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค

1 โครงการเปาลางบอบาดาลภายในตําบลดินอุดม  กรมทรัพยากรน้ําบาด

2 โครงการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  วัสดุอื่นๆ (สวนโยธา)

3 โครงการกอสรางระบบประปาน้ําดิบภายในตําบล 
4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา 

ประปาภายในตําบลดินอุดม

สถานะในการดําเนินงาน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ
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ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก

8 โครงการยายหอถังประปาหมูบานพรอมติดตั้ง 
เครื่องสูบน้ําซัมเมิส

9 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาภายในตําบลดินอุดม 
10 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะภายในตําบลดินอุดม 
11 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในตําบล 

ดินอุดม

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2 โครงการหองพยาบาลนาอยู ศพด.บานปาใหม 
3 โครงการชวนนองไปวัดและมัสยิดศพด. 
4 โครงการจัดปายนิเทศเนื่องในงานสําคัญศพด. 

บานปาใหม

5 โครงการสวนผักของหนู ศพด. 
6 โครงการประกวดหองเรียนนาอยู ศพด. 
7 โครงการธนาคารขยะ 
8 โครงการโลกสวยดวยฟนหนู 
9 โครงการลับสมองประลองไอคิว 
10 โครงการสรางคุณภาพเด็กและเยาวชน 
11 โครงการจัดการและการใหบริการหองสมุด 
12 โครงการสงเสริมคุณภาพทางวิชาการ 
13 โครงการเขาคายกลางวันเด็กปฐมวัย 
14 โครงการสาระนารูสูผูปกครอง 
15 โครงการปรับปรุงตอเติมรั่วของ ศพด.บานปาใหม 
16 โครงการกอสรางหลังคาเชื่อมทางเดินระหวางโรง 

อาหารและอาคารเรียน ศพด.บานปาใหม

17 โครงการกอสรางเสาธง ศพด.บานเขาดิน,บานปาใหม 
18 โครงการปรับปรุงตอเติมรั่วของ ศพด.บานเขาดิน 
19 โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ 
20 โครงการประเมินครูผูดูแลเด็กดีเดน 

สถานะในการดําเนินงาน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ 
ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการศกึษาในเขตตํา 
บลดินอุดม 

    

22 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค     
23 โครงการจดัตั้งโรงเรียนอนุบาลตําบลดินอุดม     
24 โครงการจดัการศึกษาเพ่ือเตรียมคนเขาสู

ประชาคมอาเซียน ป 2558 
    

25 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

    

26 โครงการฟนสวยดวยสดใส บายบายขวนนม 
ศพด. 

    

27 โครงการตลาดนัดวิชาการ     
28 โครงการทัศนศึกษาการเกษตร     
29 โครงการสงเสริมการเรยีนรูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
    

30 โครงการสงเสริมดานการจดัตั้งกลุมยุวชนเกษตร
ในโรงเรียน 

    

31 โครงการผักกางมุง     
32 โครงการนักวิทยาศาสตรนอย     
33 โครงการเยาวชนคนเกง     
34 โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรค     
35 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุน 
    

36 โครงการเสรมิสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง     
37 

 
โครงการแกไขปญหาความรุนแรง ตอเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

    

38 โครงการใหความรูการพัฒนาลูกนอยแตในครรภ     
2.1  แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุข     

1 โครงการรณรงคบูรณาการเพ่ือสรางความเขาใจ 
เรื่องการปองกันการทองในวัยรุนและโรคตดิตอ
ทางเพศศึกษา ,เพศสัมพันธ 

    

2 โครงการเสรมิสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง     
3 โครงการกิจกรรมเตรียมพรอมกอนครองคู     
4 โครงการกิจกรรมรูรวมกันแตในครรภ     
5 โครงการกิจกรรมคิดสรางสรรคแตเยาววัย     
6 โครงการกิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ     
7 โครงการกิจกรรมผูสูงวัยสานสายใจรัก     
8 โครงการคาราวานเสรมิสรางเด็ก     
9 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชน     

10 โครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอาย ุ     
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ 
ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

11 โครงการพัฒนาเมืองไทยใสสะอาด     
12 โครงการควบคมุและปองกันโรคตดิตอใน

ชุมชน 
   สปสช. อนามัย อบต. 

13 โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ    สสอ. รพ.สต. อบต. 
14 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือ

สุขภาพ 
   รพสต. อสม. อบต.  

สปสช. ม.บานในตาํบล 
15 โครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสนัุขบา อบต.

ดินอุดม 
   กองทุนพิษสุนัขบา 

อบต.ดินอุดม 
16 โครงการมหกรรมคนดินอุดมสุขภาพดีวิถี

พอเพียง 
   กลุมแอโรบิก อบต. 

กลุมไรพุง 
2.3  แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ     

1 โครงการสงเสริมศูนยกีฬาหมูบานภายใน
ตําบล 

    

2 โครงการแขงขันกีฬาอปท.อําเภอลําทับ     
3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน หมูท่ี 3     

2.4  แนวทางการพัฒนาดานสวัสดิการและสังคม     
1 โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูยากไรภายใน

ตําบลดินอุดม 
    

2 โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชันย     
3 โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลดินอุดม 
    

4 โครงการเยี่ยมผูสูงอายุ 75 ป ข้ึนไปในตําบล
ดินอุดม พรอมถุงยังชีพ 

   ศูนย3วัยสานสายรักแหง
ครอบครัว 

5 โครงการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน     
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับประชาชน 

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องประชาธิปไตย    แผนพัฒนาหมูบาน 1-7  

3.2  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมสีวนรวมในการดําเนินงานของประชาชน 
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมโซน 3 โซน สายใย

รักศูนยสามวัยสานสายใยรักแหงครอบครัว 
   ศูนย3วัย 

2 โครงการปรับปรุงศาลาประชุม หมูบานภายใน
ตําบล 

   แผนพัฒนาหมูบาน 

3 โครงการปรับภูมิทัศนรอบศาลา หมูท่ี 5     
4 โครงการกอสรางศาลาประชุม หมูบาน 

1,4,6,7 
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

5 โครงการปรับภูมิทัศนเขตอภยัทาน    แผนม.2 

6 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน    แผนพัฒนาหมูบาน1-7 
อบต. 

7 โครงการปกปองสถาบันสําคญัของชาติ     
8 โครงการ อบต.เขมขนชุมชนเขมแข็ง     
9 โครงการคนไทยใจอาสา     

10 โครงการอมรมอาสาสมัครวิทยากร
กระบวนการ 

   
ศูนย3วัย อบต. 

3.3  แนวทางการพัฒนาดานการปรับปรุงการจัดระเบียบชมุชนและสังคมใหเปนระเบียบ 
1 โครงการจดัซื้อถังขยะภายในตําบล    แผนพัฒนาหมูบาน 

2 โครงการอบรมเยาวชนเรื่อง โทษของยาเสพ
ติด ภายในตาํบลดินอุดม 

   
แผนพัฒนาหมูบาน 

3 อุดหนุนโครงการปองกันและปราบปรามการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 

   
ปกครองลําทับ 

4 อุดหนุนโครงการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด 

   
ปกครองลําทับ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน    แผนพัฒนาหมูบาน 
ปกครอง 

6 โครงการคายเยาวชนรวมใจตานภยัยาเสพติด    ศูนย3วัย 

7 โครงการการศึกษาเพ่ือตานยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน 

   ตํารวจ รร.ในเขตบริการ 
อบต. 

8 โครงการครอบครัวสุขสันต สานฝนสูชุมชน
และทองถ่ินนาอยู 

   
ศูนย3วัย อบต. 

9 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน”คาย
รวมใจกันทําดี เพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรบัเด็ก
และเยาวชน” 

   
 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนตําบล
ดินอุดม 

   
 

3.4  แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
1 โครงการปรับปรุงปอมยามภายในตําบล

ภายในตําบล 
   

 

2 โครงการจดัตั้งวิทยุชุมชน คนดินอุดม     
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

3 โครงการฝกอบรมอปพร.รุนท่ี 3     

4 โครงการฝกทบทวนอบรมอปพร. รุนท่ี 1,2    แผนพัฒนาหมูบาน 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตาํบลดิน
อุดม 

   แผนพัฒนาหมูบาน 

6 โครงการจดัตั้งอาสาสมัครเวรยามหมูบาน    แผนพัฒนาหมูบาน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
4.1  แนวทางการพัฒนาดานการลงทุน และพาณิชยกรรม 

1 โครงการจดัตั้งกองทุนปุย    แผนพัฒนาหมูบาน  

2 โครงการสงเสริมการเลีย้งไกพ้ืนบาน    ศูนย3วัย 

3 โครงการสงเสริมการเลีย้งโคภายในตําบลดิน
อุดม 

   
 

4 โครงการสงเสริมการเลีย้งสุกรขุน    ศูนย3วัย 

5 โครงการสงเสริมครัวเรือนในการปลูกผักสวน
ปลอดวารพิษ ภายในตําบลดินอุดม 

   ศูนย3วัย แผนพัฒนา
หมูบาน 

6 โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยงแพะ หมูท่ี 4    ศูนย3วัย แผนพัฒนา
หมูบาน 

7 โครงการสงเสริมการเลีย้งปลา (ในกระชัง)
ภายในตําบลดินอุดม 

   ศูนย3วัย แผนพัฒนา
หมูบาน 

8 โครงการตอยอดทําปุยหมักชีวภาพอินทรีย 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

   ศูนย3วัย แผนพัฒนา
หมูบาน 

9 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและ
อนุรักษสมุนไพรไทย 

   
 

10 โครงการจดัทําทะเบียนเกษตรกร    อบต. เกษตรอําเภอลําทับ 

11 โครงการสงเสริมการปลูกปาลมนํ้ามันใหมี
คุณภาพ 

   
อบต. เกษตรอําเภอลําทับ 

12 โครงการสงเสริมกลุมกลวยฉาบ    อบต. เกษตรอําเภอลําทับ 

13 โครงการสงเสริมกลุมเลี้ยงกลวยไม    แผนพัฒนาหมูบาน 

14 โครงการสงเสริมการขยายพันธุไมดอกไม
ประดับ 

   
 

15 โครงการสงเสริมกลุมขมิ้นชัน     เกษตรอําเภอ อบต. 

16 โครงการสงเสริมการเลีย้งสัตวศูนยเรียนรูฯ 
หมูท่ี 3 

   
 

17 โครงการธนาคารขยะ    แผนพัฒนาหมูบาน อบต. 

18 โครงการฝกอบรมการทําของท่ีระลึก    อบต. แผนพัฒนาหมูบาน 

19 โครงการ 1 ครัวเรือน 1 กอกลวยนํ้าหวา    อบต. แผนพัฒนาหมูบาน 

20 โครงการสนับสนุนการนวดแผนไทย    อบต. แผนพัฒนาหมูบาน 

21 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพจัดทําผลิตภณัฑ
ของฝากดินอุดม 
 

   
อบต. แผนพัฒนาหมูบาน 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม หนา 22 

 
 
 

ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

22 โครงการDJ.นอยและมังคเุทศ    ศูนย3วัย อบต. 

23 โครงการกอสรางอาคารศูนยถายทอด
เทคโนโลยี ทางการเกษตรประจําตําบล 

    

24 โครงการจดัทําขอมูลพ้ืนฐานศูนยถายทอด
เทคโนโลยี ทางการเกษตร 

    

25 โครงการปรับปรุงอาคารผลิตภณัฑกลวยฉาบ 
หมูท่ี 6 

   
 

26 โครงการสงเสริมพัฒนาครอบครัวพอเพียง     

27 โครงการดําเนินการกองทุนพัฒนาปาลม
นํ้ามัน 

   
 

28 โครงการพัฒนาความรูดานการพัฒนา
ผลิตภณัฑเสริมรายได กลุมแมบาน 

   
 

29 โครงการอบรมอาชีพ    ศูนย3วัย ,อบต. 

30 โครงการสงเสริมกลุมผาบาติก    ศูนย3วัย อบต. 

4.2  แนวทางการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
1 โครงการปรับภูมิทัศนอุทยานประวัติศาสตร

ยอนรอยพระเศวตฯ 
   

 

2 โครงการกิจกรรมวันชางไทย     

3 โครงการกอสรางทางเดิน คสล.ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร 

   
 

4 อุดหนุนวันสตรีสากลอําเภอลําทับ     
5 โครงการสงเสริมอุทยานประวัติศาสตร(เปด

อุทยาน) 
   

 

6 โครงการจดัทําปายซอยในเขตตําบลดินอุดม     
7 โครงการจดัทําปายบอกสถานท่ีสําคัญภายใน

ตําบลดินอุดม 
   

 

8 โครงการตัดหญาบริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรยอนรอยพระเศวตฯ 

   จางเหมาบริการ(สวน
โยธา) 

9 โครงการฉีดหญาบริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรยอนรอยพระเศวตฯ 

   จางเหมาบริการ(สวน
โยธา) 

10 โครงการจดัตั้งศาลพระภูมิอุทยาน
ประวัติศาสตรฯ 

   
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ เผยแพรและปลูกฝง
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 

1 โครงการอบรมดานจริยธรรมคณุธรรม    แผนพัฒนาหมูบาน อบต. 

2 อุดหนุนโครงการวันฮารีรายอศูนยจริยธรรม     

3 โครงการงานราชพิธีรัฐพิธี     
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

4 โครงการพรรพชาสามเณรภาคฤดรูอน     

5 โครงการพิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ     

6 โครงการสนับสนุนกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน    ศูนย3วัย ,อบต. 

7 โครงการสนับสนุนกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน ม.
2 

   
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
6.1 แนวทางการพัฒนารณรงค ปลูกสรางจิตสํานึกใหประชารักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการแยกขยะ 
หมูบาน ภายในตาํบลดินอุดม 

   
แผนพัฒนาหมูบาน 

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษตนหมอขาว 
หมอแกงลิงในกลุมแมบานเกษตรบานใสสด 

   
แผนพัฒนาหมูบาน 

3 โครงการปลูกตนไมสองขางทางถนนหมูบาน    แผนพัฒนาหมูบาน อบต. 

4 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรตมิหาราชา    แผนพัฒนาหมูบาน อบต. 

6.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรงุแหลงนํ้าใหมีความสะอาดปราศจากมลพิษและเพียงพอตอความตองการ 
1 โครงการกอสรางบอบําบัดนํ้าเสยีภายใน

ตําบลดินอุดม 
   

 

2 โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณรอบสระนํ้า
ภายในตําบลดินอุดม 

   
 

3 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนคลองเสม็ดจวน    โครงการชลประทาน 

4 โครงการอนุรักษปาตนนํ้าพรเุหรียง    แผนพัฒนาหมูบาน 

6.3  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 
1 โครงการปลูกตนไมในสถานท่ีสาธารณะ    อบต. ศูนย3วยั 

2 โครงการอบรมพิทักษปาชุมชน     

3 โครงการเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม     

6.4  แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมสงเสริมรักษาสะอาดภายในชุมชน 
1 โครงการประกวดบานเรือนสะอาด ภายใน

หมูบาน 1-7  
   

 

2 โครงการหมูบานนาอยู    แผนพัฒนาหมูบาน 

3 โครงการตัดหญาสองขางทางถนนหลัก
ภายในเขตตําบลดินอุดม 

   จางเหมาบริการ (สวน
โยธา) 

4 โครงการกอสรางบอบําบัดขยะ     

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําผังเมืองรวม 
7.1  แนวทางการพัฒนาผังเมือง 

1 โครงการจดัทําแนวเขต อบต.ดินอุดม     

2 โครงการทําแผนท่ีทะเบียนภาษี     

3 
 

โครงการจดัทําแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ    
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ลําดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
สถานะในการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ยกเลิก 

7.1  แนวทางการพัฒนาผังเมือง 
4 โครงการจดัทําแนวเขตพ้ืนท่ีทําการอบต.ดิน

อุดม 
   

 

8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองคกร 
8.1  แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณใหทันสมัย 

1 โครงการจดัตั้งศูนยขอมลูขาวสารดินอุดม    ตามพรบ.ขอมูลขาวสาร 

2 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารท่ีทําการ
อบต.ดินอุดม 

   
 

3 โครงการกอสรางรั่วและปายท่ีทําการอบต.
ดินอุดม 

   
 

4 โครงการกอสรางอาคารศูนยเด็กเล็กตําบล
ดินอุดม 

   
 

5 โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

6 โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานศพด.ใน
ตําบลดินอุดม 

   
 

7 จัดซื้อปมนํ้าอัตโนมัต ิ     

8 โครงการติดตั้งโทรศัพทพรอมเสาสัญญาณ
ศพด. 

   
 

9 โครงการตัดหญาหนา อบต.ดินอุดม    จางเหมาบริการ(สวน
โยธา) 

10 โครงการฉีดหญาบริเวณอบต.ดินอุดม    ชื้อวัสดุทางการเกษตร
(สํานักปลัด) นักการภาร

โรงดําเนินการ 

11 โครงการกอสรางลานจอดรถ คศล.อบต.ดิน
อุดม 

   
 

8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1 โครงการทัศนศึกษาดูงานเครือขายครูผูดูแล

เด็กอําเภอลําทับ ศพด.ในตําบลดนิอุดม 
   

 

2 โครงการทัศนศึกษาของผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภา พนักงานสวนทองถ่ินและ
พนักงานจางของ อบต. 

   ดําเนินงานในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทองถิ่น 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารส.อบต.
ทองถ่ิน 

   ดําเนินงานในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทองถิ่น 
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สวนท่ี 3  
แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม หนา 26 

 
 
 

แบบที่ 1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : แบบท่ี  1   เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทําการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ม ี

การดําเนินงาน 
ไมม ี

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
3.  มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ    
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น    
7.  มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน    
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพพัฒนาทองถ่ิน    
10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน 

   

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลอง กับยุทธศาสตรของจังหวัด      
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
17.  มีการจัดทําบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร    
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส( 3  เดือน ) 
คําชี้แจง :  แบบท่ี  2  เปนแบบตดิตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ภายใตแผนยุทธศาสตร  4  ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริม่ตนแต
สิ้นสุดการทํางานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตนแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 

 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม    
2.  รายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 
 (1)  ไตรมาสท่ี  1   (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)   ไตรมาสท่ี 2   (มกราคม –มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มถุินายน)  (4)    ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.  ยุทศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 23 13,360,000 20 5,430,000 15 2,300,000 58 21,090,000

2  ยุทศาตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 92 9,641,910 73 8,564,590 71 8,355,590 236 26,562,090

3.ยุทศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ 32 3,485,000 22 875,000 17 975,000 71 5,335,000

ชุมชนสังคมและรักษความสงบเรียบรอย

4.ยุทศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน 47 5,034,300 17 3,120,000 11 2,440,000 75 10,594,300

การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ

การทองเที่ยว

5.ยุทศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม 13 745,000 10 515,000 10 515,000 33 1,775,000

จารีตประเพณี และ๓มิปญญาทองถิ่น

6. ยุทศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัด 18 1,250,000 6 860,000 3 340,000 27 2,450,000

การ

7. ยุทศาสตรการพัฒนาดานวางผังเมืองรวม 4 1,130,000 3 90,000 3 80,000 10 1,300,000

8. ยุทศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ 70 15,737,580 65 13,823,180 57 11,623,180 192 41,183,940

ระบบสารสนเทศ

รวม 299 50,383,790 216 33,277,770 187 26,628,770 702 110,290,330

ปที่ 1 2557

ยุทศาสตร

ปที่ 2 2558 ปที่ 3 2559 รวม
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4.  จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวฝงทะเลอันดามัน -          -                 - - - - -          -                 

เชิงอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ

2.  ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมที่ยังยื่น - - - - - - - -

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ - - - - - - - -

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

รวม -       -            -       -                 -       -            -       -            

ยุทศาสตร

รวมปที่ 1 2557 ปที่ 1 2558 ปที่ 1 2559

 

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป  2557

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง 11 47.83 1 4.35 -   -     11          47.83     -   -      23.00  7.57

พื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 83 90.22 -         - -     9            9.78       -   -      92.00  30.26

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด 21 65.63 2      6.25       - -     9            28.13     -   -      32.00  10.53

ระเบียบชุมชนและสังคมและรักษา

ความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการวางแผนการลงทุน 35 74.47 -   -         - -     12          25.53     -   -      47.00  15.46

พาณิชยกรรม และการทอเงที่ยว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลป 9 69.23 -   -         - -     4            30.77     -   -      13.00  4.28

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ 12 66.67 -   -         - -     6            33.33     -   -      18.00  5.92

บริหารจัดการและการอนุรักษสิ่ง

แวดลอม

7. ยุทธศาสตรวางผังเมือง 1 25.00 -   -         - -     3            75.00     -   - 4.00    1.32

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ 65 92.86 -   -         - -     5            7.14       -   - 70.00  23.03

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน

องคกร

รวม 237 77.96 3 0.99 -   -    59.00    19.41    -   -      299 98

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด
ยุทศาสตร

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ

ที่ยังไมได ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ

ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ

ที่อยูระหวาง ที่มีการเพิ่มเติม

ดําเนินการ
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6. การเบิกจายงบประมาณ ป 2557 

ยุทศาตร

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3,166,000.00 13.1917 3,166,000.00 13.19

2.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 6,569,000.00 27.3708 6,569,000.00 27.37

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและ 435,000.00 1.8125 435,000.00 1.81

สังคมและรักษา ความเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการวางแผนการลงทุนพาณิชยกรรม 91,000.00 0.37917 91,000.00 0.38

การทอเงที่ยว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 570,000.00 2.375 570,000.00 2.38

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ 0.00 0.00 0.00 0.00

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตรวางผังเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเทคโนโลยีและระบบ 13,169,000.00 54.8708 13,169,000.00 54.87

สารสนเทศในองคกร

รวม 24,000,000.00 100.00 24,000,000.00 100

งบปกติ เงินสะสม รวม

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2557 
 

ดําเนินการเสร็จ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ

แลว ดําเนินการ ดําเนินการ ทีไดรับ ที่เบิกจายไป

1.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ⁄ 21,000 21,000

(บําบัดยาเสพติด)

2.  โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยผูสูงอายุภาย ⁄ 20,000 20,000

ในตําบล

3.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ⁄ 900,000

(ติดตั้งกลอง CCTV.)

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตปาใหม ⁄ 1,044,000

- เขาดิน

รวม 1,985,000 41,000

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

โครงการ

 

สวนท่ี 4  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน 
2. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
3. ประชาชนไมใหความรวมมือ 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม   
2.  วัน เดือน ป  ท่ีรายงาน    27  ธันวาคม  2557      

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตร  และโครงการในป  2557 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการท่ี 
ไดปฏิบัติ 

 1.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 23 12 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 92 83 
 3.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบรอย 

32 23 

 4.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

47 35 

 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

13 9 

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

18 12 

7.  ยุทธศาสตรดานการจัดทําผังเมืองรวม 4 1 
8.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 70 65 
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แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
คําช้ีแจง  : แบบท่ี  3/2  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในภาพรวม  โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลป ละ 1 ครั้ง  หลังจากสิน้สุดปงบประมาณ 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2.  อาย ุ  (1)   ต่ํากวา  20  ป   (2)  20 – 30 ป    (3)  31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป   (5)   51 – 60  ป   (6)   มากกวา  60  ป 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4)   ปริญญาตร ี   (5)   สูงกวาปริญญาตร ี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

 1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม       

 2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม       

 3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม       

 4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ       

 5)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม       

 6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด       

 7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา       

 8)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน       

 9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม       
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แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม 

คําช้ีแจง  : แบบท่ี  3/3  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในแตละยุทธศาสตร  
โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลป ละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสดุปงบประมาณ 

   
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
2.  อาย ุ  (1)   ต่ํากวา  20  ป   (2)  20 – 30 ป    (3)  31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป   (5)   51 – 60  ป   (6)   มากกวา  60  ป 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4)   ปริญญาตร ี   (5)   สูงกวาปริญญาตร ี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)  รับจาง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  หากทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาและสงเสริม การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม  10  ทาน  จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทานเทาใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

 1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  

 2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  

 3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

 4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ  

 5)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม  

 6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

 8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2557 
องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม  อําเภอลําทับ  จังหวัดกระบี ่

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

1.  ยุทศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง 4 2,903,000.00

1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 2 263,000.00

1.3  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปการ -

รวม 6 3,166,000.00

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1  แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา 15 5,719,000.00

2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 6 254,000.00

2.3  แนวทางการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 8 482,000.00

2.4  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 2 114,000.00

รวม 31 6,569,000.00

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ

สงบเรียบรอย

3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับ 1 390,000.00

ประชาชน

3.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชน 1 10,000.00

3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมใหเปนระเบียบ 1 5,000.00

3.4  แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน การปองกันและ 2 30,000.00

บรรเทาสาธารณภัย

รวม 5 435,000.00

4.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการทองเที่ยว

4.1  แนวทางการพัฒนาการลงทุนและพาณิชยกรรม 5 71,000.00

จํานวนงบประมาณ
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

4.2  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว 1 20,000.00

รวม 6 91,000.00

5.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น สืบสาน 5 570,000.00

วัฒนธรรมไทยอนุรักษเผยแพรและปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

รวม 5 570,000.00

8.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองคกร

8.1  แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณใหทันสมัย 35 3,595,730.00

8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 24 9,587,270.00

รวม 59 13,183,000.00

รวมทั้งสิ้น 112 28,180,255.95

จํานวนงบประมาณ
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2557 
ที่ไมใชงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลดินอุดม  อําเภอลําทับ  จงัหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/ 

  กิจกรรม 

  ท่ีดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง 2 

1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 2 

1.3  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปการ   

รวม 4 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต   

2.1  แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา 32 

2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 16 

2.3  แนวทางการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 1 

2.4  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 3 

รวม 52 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความ   

สงบเรียบรอย 
 3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหกับ 1 

ประชาชน   

3.2  แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชน 8 

3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมใหเปนระเบียบ 5 

3.4  แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน การปองกันและ 4 

บรรเทาสาธารณภยั   

รวม 17 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทองเท่ียว   

 
  

4.1  แนวทางการพัฒนาการลงทุนและพาณิชยกรรม 26 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/ 

  กิจกรรม 

  ท่ีดําเนินการ 

4.2  แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 3 

รวม 29 

5.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน สืบสาน 4 

วัฒนธรรมไทยอนุรักษเผยแพรและปลูกฝงศลิปวัฒนธรรมและภมูิปญญา   

รวม 4 

6.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 6.1  แนวทางการพัฒนารณรงค ปลูกสรางจิตสาํนึกใหประชาชนรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 4 
6.2  แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงแหลงนํ้าใหมีความสะอาดปราศจากมลพิษและเพียงพอ
ตอความตองการ 3 

6.3  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 2 

6.4  แนวทางการพัฒนาจดักิจกรรมสงเสรมิรักษาความสะอาดภายในชุมชน 3 

รวม 12 

7.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําผังเมืองรวม 
 7.1  แนวทางการพัฒนาผังเมือง 1 

รวม 1 

8.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองคกร   

8.1  แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณใหทันสมัย 3 

8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 

รวม 6 

รวมท้ังสิ้น 125 

 

 

 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

สวนท่ี 4 

ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดินอุดม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดินอุดม 
**************************** 

  มติเห็นชอบตามท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดิน
อุดม เม่ือวันท่ี   12     พฤศจิกายน   2557   ใหดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการท่ีดําเนินงานใน
ปงบประมาณ รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการทั่วไปที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว 
  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินและรายงานสรุปผลการดําเนินงานท่ีเสนอผูบริหาร 
รวมท้ังการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการ โดยเลือกตรวจสอบ จํานวน          
โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดินอุดม ไดตรวจสอบแลวปรากฏ
รายละเอียดดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  แนวทางการพัฒนาดานคมนาคมขนสง 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต 8 กระทูนใหม  หมูท่ี 3 บานปาใหม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
ตําบลดินอุดม   

    

 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจูด – เขาโร  หมูท่ี 1 บานหนองจูด  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
ตําบลดินอุดม 

 

     
 
3.  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตภายในตําบลดินอุดม (งบประมาณตามขอบัญญัติป 57) 

 
 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

4.  โครงปรับปรุงถนนสายขอนพอ-เขาโร ม.5 ม.7  (งบประมาณตามขอบัญญัติป 2557) กําลังดําเนินการ 

   
 
5. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลดินอุดม (งบประมาณตามขอบัญญัติป 2557) 
 

 

 
 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2  แนวทางการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  เชน  ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท 

โครงการขยายเขตไฟฟาภายในตําบลดินอุดม (หมูท่ี 4 บานเขาดิน) 

 
   
 

ยุทศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
2.1  แนวทางการพัฒนาทางดานการศึกษา 

1.  (อาหารเสริมนม) 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

2. อาหารกลางวัน ศพด.ตําบลดินอุดม 
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3.  โครงการพัฒนาผูดูแลเด็ก  

 
 

4.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ศพด. ตําบลดินอุดม 
 

 

 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2557 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

5.  อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (โรงเรียนในเขตบริการ ) 
 

  
 

6.  โครงการแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 

  
 

2.2  แนวทางการพัฒนาทางดานสาธารณสุข 

1.  จัดซื้อวัสดุสาธารณสุข 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

2. โครงการปองกันและควบคุมไขเลือดออก 

 

 

 

เงินสมทบกองทุนสปสช.ตําบลดินอุดม 

1.  โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย “60 ยังแจว” 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

2. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ลดได เพ่ิมจาย” 

  

 

3.  โครงการเขาดินรวมพล คนสรางสุขภาพ 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

 

 

4. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว “ตําบลนมแมเพ่ือสายใยรักแหงครอบครัว” 

   

 

3.  อุดหนุนโครงการฝกอบรมตานยาเสพติดพิชิตเอดส 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
2.3  แนวทางการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลดินอุดม 
 

 
 
2.4 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคนดินอุดม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

โครงการจัดการเลือกตั้ง (กรณีเลือกตั้งซอม) 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ 

โครงการจัดทําเวทีประชาคม 
 

 

 
        

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมใหเปนระเบียบ 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (คายบําบัดยาเสพติด) 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

 โครงการขับข่ีปลอดภัย มีวินัยจราจร 

 

 
    

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.4 แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนถนน (เทศกาลปใหม) 
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุบนถนน (เทศกาลสงกรานต) 
 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 

 โครงการสงเสริมอาชีพในกลุมเยาวชน 
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งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.ดินอุดม 
 
 

โครงการสงเสริมกลุมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

  
    

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

โครงการลอยกระทง ประจําป 2557 
 

 
 

 โครงการรดน้ําผูสูงอายุ 
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 โครงการประกวดจากสารทเดือนสิบ 
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โครงการแหเทียนพรรษา 
 

 
 


