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     ค าน า 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัตใิห ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบป ีเพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาน าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ า
จมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังน้ี  

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท ารา่งข้อก าหนด ขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการด าเนินการซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยา่งน้อยปลีะหน่ึงครัง้ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ีทั้งนี้ใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

คณะกรรมกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบรหิารส่วนต าบลดินอดุม  ได้รับการ 
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประชมุสัมมนาก าหนดแนวทางวิธีการ และ
ออกพ้ืนที่สุ่มตรวจตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกบัระเบียบฯ และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ในรอบปีงบประมาณ 2555 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผูบ้รหิารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชน
รับทราบตามล าดับต่อไป  
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
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            บทน า 
 

1. วสิัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

“การศกึษาก้าวหน้า   พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชวีิตที่ดี  ประเพณียั่งยืน” 

๒.  พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจท่ี ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งด้าน

การศกึษา สาธารณสุข กีฬา และการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 

พันธกิจท่ี ๓  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหป้ระชาชนมีสว่นร่วม ในการตัดสินใจการวางแผน 

การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจท่ี ๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจท่ี๖ การดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมรดกแก่ท้องถิ่นสบืไป 

พันธกิจท่ี ๗  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการ

คลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภรกิจที่มอียู่เดิม 

พันธกิจท่ี ๘  พัฒนาองค์กรให้มคีวามทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องตอ่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันา  
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องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้  ๘ 

ยุทธศาสตรด์ังนี้ 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  พัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

-  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

-  พัฒนาด้านสาธารณูปการ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  -  พัฒนาด้านการศกึษา 

  -  พัฒนาด้านการสาธารณสุข 

  -  พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  -  พัฒนาด้านสวัสดิการ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

  -  พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

  -  พัฒนาด้านการส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน 

  -  พัฒนาด้านการปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน และสังคมให้เป็นระเบียบ 

  - พัฒนาดา้นการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

  -  พัฒนาด้านการลงทุนและพาณิชยกรรม 

  -  พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -พัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสบืสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์

เผยแพร่และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  พัฒนาด้านการรณรงค์ปลูกสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          -   พัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งน้ าใหม้ีความสะอาดปราศจากมลพิษและเพียงพอต่อความต้องการ 

  -  พัฒนาด้านการเพิ่มพืน้ที่สีเขียว และสวนสาธารณะ 
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  -  พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 

 7.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม   

 -  พัฒนาด้านผังเมอืง 

 ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

  -  พัฒนาด้านองค์กร วัสดุอุปกรณ์ให้มคีวามทันสมัย 

  -  พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การวางแผนพัฒนา 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕5-

๒๕๕7) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) เมื่อวันที่ 28  

มิถุนายน  ๒๕๕4  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕5 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕7) 

รวม   227    โครงการ งบประมาณ     27,160,200      บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ล าดบัที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท)

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 18 1,945,000

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 78 7,287,600

3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและรักษา 18 681,000

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวงแผน การสง่เสรมิการลงทนุ 26 1,803,000

พาณชิยกรรม  และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี และ 10 545,000

ภมูปัิญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 11 880,000

ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 3 1,055,000

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศภายใน 63 12,963,600

องคก์ร

รวม 227 27,160,200
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕5 ตามแผนพัฒนาสามปี 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการในปี 2555 จากแผนพัฒนาสามปี 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์พฒันาด้านการจดัระเบียบ
ชมุชน/สงัคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การ
สง่เสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการ
ทอ่งเท่ียว ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม
จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
จดัการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการวางผงัเมือง
รวม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กร 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์พฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน/สงัคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การสง่เสริมการ
ลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการและ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการวางผงัเมืองรวม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กร 
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๕. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   30  กันยายน  

พ.ศ. 2554  โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕5  จ านวน 130 โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน   22,000,000.00     บาท สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 1.54 1,833,000.00 8.33

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 30 23.08 6,398,300.00 29.08

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 24 18.46 1,443,400.00 6.56

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 2 1.54 85,000.00 0.39

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 9 6.92 550,000.00 2.50

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 1 0.77 135,300.00 0.62

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 1 0.77 30,000.00 0.14

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 61 46.92 11,525,000.00 52.39

ภายในองคก์ร

รวม 130 100.00 22,000,000.00 100.00

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2555 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านกัปลัด อบต.ดินอดุม หน้า 8 

 

 

ส่วนที่ 2 
บัญชสีรปุโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2555 โดยวาง
แนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) และเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ตลอดจนปัญหาของท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน  
  โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ประจ าปี
งบประมาณ 2555   รวม 227 โครงการ งบประมาณ 27,160200 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตาม
ตารางดังนี ้

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 18 7.93 1,945,000.00 7.16

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 78 34.36 7,287,600.00 26.83

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 18 7.93 681,000.00 2.51

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 26 11.45 1,803,000.00 6.64

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 10 4.41 545,000.00 2.01

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 11 4.85 880,000.00 3.24

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 3 1.32 1,055,000.00 3.88

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 63 27.75 12,963,600.00 47.73

ภายในองคก์ร

รวม 227 100.00 27,160,200.00 100.00
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 ทั้งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนด าเนินงาน ซึ่งมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2555   รวม  130  โครงการ งบประมาณ 22,000,000 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามตารางดังนี ้

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 1.54 1,833,000.00 8.33

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 30 23.08 6,398,300.00 29.08

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 24 18.46 1,443,400.00 6.56

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 2 1.54 85,000.00 0.39

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 9 6.92 550,000.00 2.50

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 1 0.77 135,300.00 0.62

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 1 0.77 30,000.00 0.14

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 61 46.92 11,525,000.00 52.39

ภายในองคก์ร

รวม 130 100.00 22,000,000.00 100.00

 
 
 
 และได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงาน ซึ่งมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2555   รวม  131  โครงการ งบประมาณ 25,020,866.77 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามตารางดังนี ้
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ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 6 4.58 8,095,600.00 32.36

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 25 19.08 5,065,147.92 20.24

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 8 6.11 160,800.00 0.64

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 7 5.34 446,650.00 1.79

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 5 3.82 396,840.00 1.59

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 3 2.29 161,300.00 0.64

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 0 0.00 0.00 0.00

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 77 58.78 10,694,528.85 42.74

ภายในองคก์ร

รวม 131 100.00 25,020,866.77 100.00
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ส่วนที่ 3  

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 

แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง : แบบที่  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดป้ระกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น     องค์การบริหารสว่นต าบลดินอดุม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ    
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิน่    
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจดัท าฐานข้อมูล    
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพพัฒนา
ท้องถิ่น 

   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้ง กับยทุธศาสตร์ของจังหวดั    
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17.  มีการจัดท าบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร ์    
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส( 3  เดือน ) 
ค าชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  4  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงาน
ทุก ๆ 3 เดอืน เริ่มต้นแต่สิ้นสุดการท างานทุก ๆ 3 เดอืน  เริ่มต้นแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตร
มาสที่ 1 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารสว่นต าบลดินอดุม    
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่
 (1)  ไตรมาสที่  1   (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)   ไตรมาสที่ 2   (มกราคม –มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)    ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  3  ป ี
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

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

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.  ยทุศาสตรพั์ฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 18 1,945,000 15 1,925,000 16 2,025,000 49 5,895,000

2  ยทุศาตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 78 7,287,600 70 6,239,040 67 6,167,600 215 19,694,240

3.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ 18 681,000 20 1,701,000 13 1,201,000 51 3,583,000

ชมุชนสงัคมและรักษความสงบเรยีบรอ้ย

4.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน 26 1,803,000 22 735,000 8 1,195,000 56 3,733,000

การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและ

การทอ่งเทีย่ว

5.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม 10 545,000 9 505,000 9 505,000 28 1,555,000

จารตีประเพณี และ๓มปัิญญาทอ้งถิน่

6. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัด 11 880,000 7 700,000 5 200,000 23 1,780,000

การ

7. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นวางผังเมอืงรวม 3 1,055,000 3 75,000 3 75,000 9 1,205,000

8. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละ 63 12,963,600 60 12,725,600 56 11,252,600 179 36,941,800

ระบบสารสนเทศ

รวม 227 27,160,200 206 24,605,640 177 22,621,200 610 74,387,040

ปีที่ 1 2555

ยทุศาสตร์

ปีที่ 2 2556 ปีที่ 3 2557 รวม
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4.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประมาณ

1. ยทุธศาสตรด์า้นการทอ่งเทีย่วฝ่ังทะเลอนัดามนั 1 5,555,000 - - - - 1 5,555,000

เชงิอนุรักษ์ ศลิป์วฒันธรรมและสขุภาพ

2.  ยทุธศาสตรด์า้นอตุสาหกรรมทีย่งัยืน่ - - - - - - - -

3.  ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและ - - - - - - - -

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

รวม 1 5,555,000 0 0 0 0 1 5,555,000

ยทุศาสตร์

รวมปีที่ 1 2555 ปีที่ 1 2556 ปีที่ 1 2557

 

5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2555 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้ง 2 33.33 4 66.67 - 0 - 0 4 66.7 6 4

พืน้ฐาน

2.  ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 25 83.33 - 0 - 0 5 16.7 - - 30 20

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัด 8 33.33 - 0 - 0 12 50 - - 24 16

ระเบยีบชมุชนและสงัคมและรักษา

ความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยทุธศาสตรก์ารวางแผนการลงทนุ 7 87.50 - 0 - 0 - 0 1 12.50 8 5

พาณชิยกรรม และการทอ่เงทีย่ว

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิป 5 55.56 - 0 - 0 4 44.44 0 - 9 6

วฒันธรรม จารตี ประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ 3 100 - 0 - 0 - 0 2 66.67 3 2

บรหิารจัดการและการอนุรักษ์สิง่

แวดลอ้ม

7. ยทุธศาสตรว์างผังเมอืง 0 0 - 0 - 0 1 100 - - 1 1

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ 77 100 - 0 - 0 - 0 - - 77 51

เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศใน

องคก์ร

รวม 127 84.106 4 2.65 0 0 22 14.57 7 4.64 158 105

จ านวนโครงการ

ทีเ่สร็จ

จ านวนโครงการ

ทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทีม่กีารเพิม่เตมิ

ด าเนนิการ

จ านวนโครงการ

ท ัง้หมด
ยทุศาสตร์

ด าเนนิการ

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ทีย่งัไมไ่ด ้ ทีม่กีารยกเลกิ
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555 

ยทุศาตร์

จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,879,600.00 18.65 4,217,000.00 100 8,096,600.00 32.36

2.  ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 5,060,147.92 24.33 5,063,846.15 20.24

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและ 160,800.00 0.773 160,800.00 0.64

สงัคมและรักษา ความเรยีบรอ้ย

4. ยทุธศาสตรก์ารวางแผนการลงทนุพาณชิยกรรม 446,950.00 2.149 446,950.00 1.79

การทอ่เงทีย่ว

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตี 396,840.00 1.908 396,840.00 1.59

ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการ 161,300.00 0.775 161,300.00 0.64

การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

7. ยทุธศาสตรว์างผังเมอืง 0.00

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเทคโนโลยแีละระบบ 10,694,529.85 51.42 10,694,529.85 42.74

สารสนเทศในองคก์ร

รวม 20,800,167.77 100.00 4,217,000.00 100 25,020,866.00 100

งบปกติ เงนิสะสม รวม

 

ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2555 

ด าเนนิการเสร็จ อยูใ่นระหวา่ง ยงัไมไ่ด้ งบประมาณ งบประมาณ

แลว้ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ทไีดร้บั ทีเ่บกิจา่ยไป

1.  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีสาย

เสม็ดจวน - ควนชก ⁄ 1,500,000 1,498,000

รวม 1,500,000 1,498,000

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ

โครงการ

 

ส่วนท่ี 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงาน 
2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอื 

 

 

 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2555 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านกัปลัด อบต.ดินอดุม หน้า 15 

 

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม   
2.  วัน เดือน ปี  ที่รายงาน    30  ธันวาคม  2555      

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2555 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการท่ี 
ได้ปฏิบัต ิ

 1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 6 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 78 25 
 3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

18 8 

 4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

26 7 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

10 5 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

11 3 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าผังเมืองรวม 3 0 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 63 77 
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ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 60 30 10

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 55 40 5

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 70 20 10

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมตอ่สาธารณะ 100 - -

5)  มคีวามโปรง่ใสในการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 60 30 10

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 70 30 -

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา 80 5 15

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 80 20 -

ภาพรวม 71.88 21.88 6.25
 

5.  ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 8

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 9

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 10

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 6

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 10

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 9

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 10

ภาพรวม 8.63
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต      
1)  ความพึงพอใจของเกี่ยวข้อง 
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ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 10

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 10

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 9

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 7

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 10

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 9

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 9

ภาพรวม 9
 

ยุทธศาสตร์ที่  3    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรยีบร้อย  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 7

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 6

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 5

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 9

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 7

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 7

ภาพรวม 6.75
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 0

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 0

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 0

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 0

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 0

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 0

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 0

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 0

ภาพรวม 0  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่น   

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 10

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 10

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 9

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 8

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 6

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 10

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 9

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 9

ภาพรวม 8.88
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 8

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 6

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 6

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 6

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 9

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 8

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 9

ภาพรวม 7.38
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการจัดท าผังเมืองรวม        

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 0

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 0

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 0

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 0

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 0

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 0

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 0

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 0

ภาพรวม 0  
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ยุทธศาสตร์ที่  8   ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ      

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)

1)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม 9

2)  มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม 9

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม 8

4)  มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 8

5)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม 8

 6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 9

 7)  ผลการด าเนนิโครงการ / กจิกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 10

 8)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการด าเนนิโครงการ / กจิกรรม 10

ภาพรวม 8.88
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  : แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครัง้  หลังจากสิ้นสุดปงีบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญงิ 
2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ปี   (2)  20 – 30 ปี    (3)  31 – 40 ป ี
  (4)   41 – 50 ปี   (5)   51 – 60  ปี   (6)   มากกว่า  60  ป ี
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตร ี  (5)   สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม       

 2)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม       

 3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม       
 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ       
 5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรม       

 6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด       

 7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา       
 8)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น       

 9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม       
 
 
 
 
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2555 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านกัปลัด อบต.ดินอดุม หน้า 22 

 

 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาพรวม 

 
ค าชี้แจง  : แบบที่  3/3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่
ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดใหมี้การเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญงิ 
2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ปี   (2)  20 – 30 ปี    (3)  31 – 40 ป ี
  (4)   41 – 50 ปี   (5)   51 – 60  ปี   (6)   มากกว่า  60  ป ี
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตร ี  (5)   สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อื่น ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกจิส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีโดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่าน  จะให้คะแนนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพงึพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

 2)  มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

 3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

 5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม  

 6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

 8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/

กจิกรรม

ทีด่ าเนนิการ

1.  ยทุศาสตรพ์ฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง่ 4 7,465,000.00

1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 2 630,600.00

1.3  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปการ 0 0.00

รวม 6 8,095,600.00

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ

2.1  แนวทางการพัฒนาทางการศกึษา 12 4,182,117.92

2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสขุ 1 70,000.00

2.3  แนวทางการพัฒนากฬีาและนันทนาการ 8 514,730.00

2.4  แนวทางการพัฒนาสวสัดกิารสงัคม 4 298,300.00

รวม 25 5,065,147.92

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคมและการรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ย

3.1  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหก้บั 1 10,000.00

ประชาชน

3.2  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานของประชาชน 0 0.00

3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรงุการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคมให ้เป็นระเบยีบ 5 120,800.00

3.4  แนวทางการพัฒนาดแูลความปลอดภัยในชวีติทรัพยส์นิ การป้องกนัและ 2 30,000.00

บรรเทาสาธารณภัย

รวม 8 160,800.00

4.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรม

และการทอ่งเทีย่ว

4.1  แนวทางการพัฒนาการลงทนุและพาณชิยกรรม 4 138,600.00

จ านวน

งบประมาณ
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ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการ/

กจิกรรม

ทีด่ าเนนิการ

4.2  แนวทางการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 3 308,050.00

รวม 7 446,650.00

5.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

5.1  แนวทางการพัฒนาการสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ สบืสาน 5 396,840.00

วฒันธรรมไทยอนุรักษ์เผยแพรแ่ละปลกูฝังศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญา

รวม 5 396,840.00

6  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6.1  แนวทางการพัฒนารณรงคป์ลกูสรา้งจติส านกึใหป้ระชาชนรักษ์ทรัพยากรธรรม 1 20,000.00

ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6.2  พัฒนาปรับปรงุแหลง่น ้าใหม้คีวามสะอาดปราศจากมลพษิและปรมิาณเพยีงพอ 1 98,900.00

ตอ่ความตอ้งการ

6.3  เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะ 0 0.00

6.4  จัดกจิกรรมสง่เสรมิการรักษาความสะอาดภายในชมุชน 1 42,400.00

รวม 3 161,300.00

7.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางผงัเมอืงรวม

7.1  แนวทางการพัฒนาผังเมอืงรวม 0 0.00

รวม 0 0.00

8.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศภายในองคก์ร

8.1  แนวทางการพัฒนาวสัด ุอปุกรณ์ใหทั้นสมยั 40 1,708,328.45

8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 37 8,986,200.40

รวม 77 10,694,528.85

รวมท ัง้ส ิน้ 131 25,020,866.00

จ านวนงบประมาณ
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ยุทศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาคมนาขนส่ง 
ที ่  

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโร –หนอง
หอยโข่ง (ชวงที่2)  หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 7 

ต.ค.55 1,811,000 ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนพอ-เกาะ
ทางเข็น  หมู่ที่ 5  

ก.ย.55 1,998,000 ส านักปลัด 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด  หมู่ที่ 
4 

ต.ค.55 2,497,000 เงินสะสม 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าใหม่- 
ควนชก  หมู่ที่ 3  

ต.ค.55 1,159,000 เงินสะสม 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ดจวน – 
ควนชก 

ต.ค.55 1,498,000 อุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

 รวม 8,963,000  

 
 
1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณปูโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายท่อเมนส่งน้ าประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 
(หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 ) 

1 ต.ค.54-30ก.ย.
55 

70,600 ส่วนโยธา 

2 โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านน้ าด า ต.ค.55 560,000 เงินสะสม 
 รวม 630,600  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าวัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,452,675.92 ส่วนการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
2 ศูนย์) 

ม.ค.55 20,000 ส่วนการศึกษา 

3 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ ธ.ค.54 20,000 ส่วนการศึกษา 

4 โครงการจดังานวันพ่อแห่งชาต ิ ธ.ค. 54 42,000 ส่วนการศึกษา 

5 โครงการคุ้มครองและห่วงใยเดก็ ม.ค.55 19,500 ส่วนการศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน 
บ้านป่าใหม่ 

1 ต.ค.54-30ก.ย.55 566,487 ส่วนการศึกษา 

7 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน 
บ้านเขาดิน 

1 ต.ค.54-30ก.ย.55 98,675 ส่วนการศึกษา 

8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั (รร.ทั้ง 4 โรง) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,476,800 ส่วนการศึกษา 

9 อุดหนุนโครงการจดังานวันเด็ก ม.ค.55 45,000 ส่วนการศึกษา 

10 อุดหนุนโครงการคณุธรรมน าชวีิต ม.ค.55 120,000 ส่วนการศึกษา 

11 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน เม.ย.55 52,080 ส่วนการศึกษา 

12 โครงการปรบัปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
ดิน 

1 ต.ค.54-30ก.ย.55 268,900 ส่วนโยธา 

 รวม  1,479,970.34  

 
2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ม.ค.55 70,000 ส านักปลัด 

 รวม 70,000  
 
2.3  แนวทางการพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าวัสดุกฬีา เม.ย.55 56,080 ส่วนการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2555 เม.ย.55 216,650  
3 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพระดบัอ าเภอ พ.ย.54 36,000  
4 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพระดบัจังหวัดกระบี ่ ม.ค.55 56,000  
5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ม.3 ธ.ค.54 10,000  
6 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ม.4 ธ.ค.54 10,000  
7 อุดหนุนแข่งขันกฬีา-กรีฑานักเรียนระดับอ าเภอ พ.ค.55 30,000  
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8 อุดหนุนแข่งขันกฬีา-กรีฑานักเรียนระดับต าบล พ.ค.55 100,000  
 รวม 514,730  

 
2.4  แนวทางการพัฒนาสวัสดกิารสังคม 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคนดินอดุม มิ.ย.55 30,000 ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กดอ้ยโอกาส  ก.ย.55 157,300 ส านักปลัด 
3 กองทุนประกันสุขภาพชุมชน 1 ต.ค.54-30ก.ย.

55 
75,000 ส านักปลัด 

4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชือ้เอดส ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.
55 

36,000 ส านักปลัด 

 รวม 298,300  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนสังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัท าเวทปีระชาคมและจัดท าแผนชุมชน มี.ค.55 10,000 ส านักปลัด 

 รวม 10,000  
 
3.3  แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้เป็นระเบียบ 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ต าบลดินอดุม พ.ค.55 50,800 ส านักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ค.55 15,000 ส านักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบรามการบุกรุกท าลาย
ป่าไม้ 

พ.ค.55 20,000 ส านักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการบ าบดัรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยา 

พ.ค.55 20,000 ส านักปลัด 

5 โครงการขบัขีป่ลอดภัยมีวินัยจราจร พ.ย.54 15,000 ส านักปลัด 

 รวม 120,800  
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3.4  แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภยัในชวีิตทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ลดอุบตัิเหตบุนถนน(ปีใหม่) ธ.ค.54-ม.ค.55 15,000 ส านักปลัด 
2 โครงการรณรงค์ลดอุบตัิเหตบุนถนน(สงกรานต์) เม.ย.55 15,000 ส านักปลัด 
 รวม 30,000  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1  แนวทางการพัฒนาการลงทุนและพาณชิยกรรม 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนพัฒนาเครือข่ายผลิตแก๊สชีวภาพ พ.ค.55 40,000 ส านักปลัด 

2 อุดหนุนวันสตรีสากลอ าเภอล าทับ มิ.ย.55 20,000 ส านักปลัด 

3 ค่าวัสดุทางการเกษตร พ.ค.55 3,900 ส านักปลัด 

4 กองทุนเศรษฐกิจชุมชน พ.ค.55 75,000 ส านักปลัด 

 รวม 138,600  

 
 
 
4.2  แนวทางการพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบล ม.ค.55 248,050 ส านักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการเบิกฟ้าอันดามนั ธ.ค.54 20,000 ส่วนการศึกษา 

3 อุดหนุนโครงการ 140 ปีจงัหวดักระบี ่ พ.ค.55 40,000 ส านักปลัด 

 รวม 308,050  

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิปญัญาท้องถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์เผยแพร่ลูปลูกฝงั
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการแห่เทียนพรรษา ส.ค.55 11,050 ส่วนการศึกษา 

2 โครงการรดน้ าผู้สงูอาย ุ เม.ย.55 97,790 ส่วนการศึกษา 

3 โครงการประเพณลีอยกระทง พ.ย.54 228,000 ส่วนการศึกษา 
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4 อุดหนุนโครงการศูนย์จริยธรรมบ้านเขาดิน ก.ย.55 50,000 ส่วนการศึกษา 

5 อุดหนุนโครงการวันฮารียารอ ก.ย.55 10,000 ส่วนการศึกษา 

 รวม 396,840  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
6.1  แนวทางการพัฒนารณรงค์ ปลูกสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสร้างถนนเอกลักษณถ์นนสี่แยกสวนปาล์ม เม.ย.55 20,000 ส านักปลัด 

 รวม 20,000  
 
6.2  แนวทางการพัฒนาปรบัปรุงแหล่งน้ าให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรบัภูมิทัศน์รอบสระน้ าภายในต าบลดินอุดม ต.ค.55 98,900 ส่วนโยธา 

 รวม 98,900  
 
 
 
6.4  แนวทางการพัฒนาจัดกจิกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 
 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนภายในต าบลดินอุดม 
บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดินอดุม สระ
น้ าห้วยน้ าด า 

พ.ค.55 42,400 ส่วนโยธา 

 รวม 42,400  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม 
7.1  แนวทางการพัฒนาด้านผังเมืองรวม 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
8.1  แนวทางการพัฒนาวัสดุ อุปกรณใ์ห้ทันสมัย 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ครุภัณฑส์ านักงาน (เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว) มี.ค. 55-พ.ค.55 5,700 ส านักปลัด 
2 ครุภัณฑส์ านักงาน (อุปกรณ์กูช้ีพ  1 ชุด) มี.ค. 55-พ.ค.55 51,400 ส านักปลัด 

3 ครุภัณฑส์ านักงาน (ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลน) มี.ค. 55-พ.ค.55 15,400 ส านักปลัด 

4 ครุภัณฑส์ านักงาน (คูลเลอร์สเตนเลนก๊อกคู่) มี.ค. 55-เม.ย.55 4,500 ส านักปลัด 

5 ครุภัณฑส์ านักงาน (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) มี.ค. 55-เม.ย.55 14,500 ส านักปลัด 

6 ครุภัณฑส์ านักงาน (โตะ๊ท างานเลานุการนายก) มี.ค. 55-พ.ค.55 3,500 ส านักปลัด 

7 ครุภัณฑส์ านักงาน (เก้าอี้ส าหรบัผู้มารับบริการ) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 11,000 ส านักปลัด 

8 ครุภัณฑส์ านักงาน (เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,400 ส่วนการคลัง 

9 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์   1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 32,000 ส่วนการคลัง 

10 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟฟ้า  1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 4,800 ส่วนการคลัง 

11 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (เครื่องพมิพ์เอกสารสีขาว-ด า) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 8,400 ส่วนการคลัง 

12 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (เครื่องพมิพ์เอกสารเลเซอร์สี) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 21,000 ส่วนการคลัง 

13 ครุภัณฑส์ านักงาน (เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,400 ส่วนการศึกษา 

14 ครุภัณฑส์ านักงาน (โตะ๊ท างาน 1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 3,500 ส่วนการศึกษา 

15 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์   1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 34,000 ส่วนการศึกษา 

16 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟฟ้า  1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 6,000 ส่วนการศึกษา 

17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสารสีขาว-ด า 2 
ชุด) 

1 ต.ค.54-30ก.ย.55 10,400 ส่วนการศึกษา 

18 ครุภัณฑส์ านักงาน (โตะ๊ท างาน 1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 2,800 ส่วนโยธา 

19 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์  1 ชุด) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 3,990 ส่วนโยธา 

20 ครุภัณฑส์ านักงาน (เครื่องปรบัอากาศ 2 เครื่อง) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 50,000 ส่วนโยธา 

21 ค่าไฟฟ้า 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 298,111.17 ส านักปลัด 

22 ค่าโทรศัพท์และแฟกซ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 34,214.28 ส านักปลัด 

23 ค่าไปรษณีย ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 11,788 ส านักปลัด 

24 ค่าบริการโทรคมนาคม(Internet) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 100,728.73 ส านักปลัด 

25 ค่าไฟฟ้า(ศูนย์เด็กทั้ง 2 ศูนย์) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 19,497.40 ส านักปลัด 

26 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (Internet) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 10,177.32 ส านักปลัด 

27 ค่าวัสดุส านักงาน 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 377,035.55 อบต.ดินอุดม 

28 ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทย ุ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 3,300 ส านักปลัด 

29 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 31,575 ส านักปลัด 

30 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 77,411 ส านักปลัด 

31 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 28,372 ส านักปลัด 

32 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 130,105 ส านักปลัด 

33 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 29,537 ส่วนการคลัง 

34 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 18,094 ส่วนการศึกษา 
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35 วัสดุคอมพิวเตอร ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 26,070 ส่วนโยธา 

36 วัสดุส านักงาน 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 15,607 ศูนย์เด็ก2ศูนย์ 

37 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 124,999 ศูนย์เด็ก2ศูนย์ 

38 วัสดุก่อสร้าง 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 32,540 ส่วนโยธา 

39 วัสดุประปา 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 47,893 ส่วนโยธา 

40 วัสดุอื่น ๆ  1 ต.ค.54-30ก.ย.55 5,583 ส่วนโยธา 
 รวม 1,708,328  

 
8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 

ที ่  
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 
(บาท) 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า (นายก ,รอง) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 506,940 ส านักปลัด 

2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง(นายก,รอง) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 42,120 ส านักปลัด 

3 ค่าตอบแทนพิเศษ (นายก,รอง) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 42,120 ส านักปลัด 

4 ค่าตอบแทนเลาขานุการ(นายก) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 85,200 ส านักปลัด 

5 ค่าตอบแทนสมาชิกอบต.ดินอุดม 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,263,800 ส านักปลัด 

6 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,305,517 อบต.ดินอุดม 

7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 130,273 อบต.ดินอุดม 

8 เงินประจ าต าแหน่ง 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 42,000 ส านักปลัด 

9 เงินเดือนจ้างพนักงานจ้าง 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 1,063,403 อบต.ดินอุดม 

10 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 496,784 อบต.ดินอุดม 

11 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ทาง
อปท. 

1 ต.ค.54-30ก.ย.55 6,900 ส านักปลัด 

12 เงินเพิ่มประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 854,443 ส านักปลัด 

13 ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 17,640 ส านักปลัด 

14 ค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 27,150 ส านักปลัด 

15 เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 25,916.50 ส านักปลัด 

16 ค่ารักษาพยาบาล 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 56,746 ส านักปลัด 

17 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 717,366 อบต.ดินอุดม 

18 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 94,029.23 อบต.ดินอุดม 

19 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 45,925 ส่วนโยธา 

20 ค่ารับรอง (ต้อนรบับคุคล คณะบคุคล) 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 19,300 ส านักปลัด 

21 ค่ารับรองประชุมสภา,คณะกรรมการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 10,700 ส านักปลัด 

22 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 79,296 ส านักปลัด 

23 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 18,945 ส่วนการคลัง 

24 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 33,090 ส่วนการศึกษา 

25 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 640 ส่วนการศึกษา 

26 ค่าใชจ้่ายค่าพวงมาลา พวงมาลัย 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 5,060 ส านักปลัด 
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27 ค่าใชจ้่ายโครงการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรท้องถิ่น 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 147,000 ส านักปลัด 

28 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 173,328 ส านักปลัด 

29 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ กบท. 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 104,000 ส านักปลัด 

30 กองทุนเพ่ือการศึกษา 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 51,150 ส านักปลัด 

31 เงินส ารองจ่าย 1 ต.ค.54-30ก.ย.55 224,518.67 ส านักปลัด 

32 โครงการปรบัภูมิทัศน์รอบอบต.ดินอุดม ส.ค.55 100,000 ส่วนโยธา 

33 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ ม.ย.55 99,700 ส่วนโยธา 

34 โครงการถมหินคลุกรอบอบต.ดินอุดม พ.ค.55 94,900 ส่วนโยธา 

35 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ ต.ค.55 432,500 ส่วนโยธา 

36 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ อบต.ดินอดุม ก.ย.55 295,000 ส่วนโยธา 

37 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.อบต.ดินอุดม ต.ค.55 272,800 ส่วนโยธา 

 รวม 8,986,200  
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ส่วนที่ 4 
ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

**************************** 
  มติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดินอุดม เมื่อวันที่         พฤศจิกายน   2555   ให้ด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่
ด าเนินงานในปีงบประมาณ รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการทั่วไปที่ด าเนินงานเสร็จส้ินแล้ว 
  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เสนอ
ผู้บริหาร รวมทั้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ โดยเลือกตรวจสอบ 
จ านวน      10    โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏรายละเอียดดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนพอ – เกาะทางเข็น  หมู่ที่ 5 บ้านขอนพอ ต าบลดิน
อุดม 
 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,999,900.- บาท  
 งบประมาณที่ใช้จริง 1,998,000.- บาท  
 ระยะเวลาด าเนินงาน สิงหาคม – ตุลาคม  2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  
 1. ถนนสายขอนพอเกาะทางเข็นเป็นถนนสายที่มีประชากรใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก พ้ืนผิวจราจรไม้น้อย
กว่า 3,200  เมตร ถนนกว้าง 4 เมตร  ยาว  800  เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดของ
งาน 
 2. ท่อระบายน้ าและถนนเป็นเนื้อเดียว ซึ่งลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจร 
 3. ไหล่ทางสองข้าง ข้างละ 0.50  เมตร ถมหินคลุกบดอัดเรียบตลอดสาย แข็งแรงไม่ยุบตัวเวลารถผ่าน 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ :  
 1. ควรเพิ่มระยะทางในการก่อสร้างถนนค สล.สายดังกล่าว ถ้ามีงบประมาณเพียงพอต่อการก่อสร้าง
เพ่ิมเติม เพราะถนนสายดังกล่าวมีผู้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก และใช้ในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรของ
ราษฎรในต าบลดินอุดมและต าบลใกล้เคียงอีกด้วย  
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 2. ควรส ารวจทางระบายน้ าในการก่อสร้างเพ่ิมเติมต่อไปเพราะถนนเป็นที่ต่ า เวลาฝนตกมีน้ าไหลผ่านถนน
ในช่วงที่ยังไม่ก่อสร้างช่วยให้ความส าคัญรายละเอียดเรื่องการวางท่อระบายน้ า เพราะในการก่อสร้างเพ่ิมต่อจาก
เดิมนั้นจะได้ไม่พลาดเพราะวางท่อระบายน้ าถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ 

  

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
1. โครงการขยายท่อเมนส่งน้ าประปาหมู่บ้าน  จ านวน  2 จุด (หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน , หมู่ท่ี 5 บ้านขอน
พอ) ต าบลดินอุดม 
 งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,600.- บาท  
 งบประมาณที่ใช้จริง 70,600.- บาท  
 ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน  2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  
 1. หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน เป็นจุดหนึ่งที่มีการขยายท่อเมนส่งน้ าประปามีระยะทางยาว 340  เมตร ได้รับ
น้ าใช้อย่างเพียงพอ ทั้งที่ครัวเรือนอยู่ปลายสายน้ านา่จะรับน้ าไม่ได้ดีเท่าที่ควร แต่กลับได้รับความสะดวกมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 
 2. ท่อเมนส่งน้ าไม่โผล่จากพื้นดิน ซึ่งมีผลดีเพราะจะไม่ท าให้ท่อเมนที่สง่น้ าระยะทางดังกล่าวไม่เกิดการ
ช ารุดได้ง่าย 
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 3. หมู่ที่ 5 บ้านขอนพอ เป็นอีกจุดที่ด าเนินการขยายทอ่เมนส่งน้ าประปา มีระยะทางยาว 380 เมตร ซึ่งใน
อนาคตจะมีบ้านเรือนของราษฎรเพิ่มขึ้นอีกจ านวนหลายครัวเรือน การใช้น้ าเพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
ในพื้นที่   
 4. การขยายท่อเมนส่งน้ าทัง้ 2 จุดนี้ ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชากรของคนในพื้นที่
ที่ท าการเกษตร และใช้ในการอุปโภค บริโภคของราษฎรในต าบลดินอุดม 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรท าแนวเขตท่อเมนส่งน้ าเพราะในระยะยาวเราจะไม่รู้ว่าจุดใดมีท่อเมน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระท า
ที่ 

ท าให้ท่อเมนตรงจุดดงักล่าวเกิดการช ารุดเสียหายได้ เพราะเราไม่ทราบว่ามีท่อเมนส่งน้ าประปาในแนวดังกลา่ว 

  
 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1 แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา 
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 968240.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 665,162.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน  2555  
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ผลการติดตามและประเมินผล :  
1. ด าเนินการจัดหาอาหารกลางให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 
2. เป็นการจา้งเหมาผู้ประกอบการจัดหาอาหารให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ปรากฏว่าเมนูอาหารที่มีคือ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่ ต าบลดินอุดม 
วัน รายการอาหาร 

วันจันทร์ แกงจืดหมูสับเต้าหู้ไข่ ผัดผักรวม ข้าวสวย ผลไม้
ตามฤดูกาล 

วันอังคาร ไข่พะโล้  ไก่อบ ข้าวสวย  ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 
วันพุธ ข้าวมันไก่-น้ าซุป ไข่ตุ๋น ลอดช่องน้ ากะทิ 
วันพฤหัสบดี แกลเลียงกุ้งสด ผัดผักรวมมิตร ข้าวสวย  

ฟักทองบวด 
วันศุกร์ ไก่ต้มขมิ้น  ฟัก ข้าวสวย  ผลไม้ตามฤดูกาล 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ต าบลดินอุดม 
วัน รายการอาหาร 

วันจันทร์ ข้าวสวย พะโล้ไข่ กล้วยบวดชี 
วันอังคาร ข้าวมันไก่ น้ าซุป  ผลไม้ตามฤดูกาล 
วันพุธ ข้าวสวย ไข่เจียว ลอดช่องรวมมิตรกระทิ 
วันพฤหัสบดี ข้าวสวย แกงจืดไก่ผักรวม ฟักทองเชื่อม 
วันศุกร์ ข้าวผัดรวมมิตร ถัวเขียวต้มน้ าตาล 

ในการประกอบอาหารกลางวันตรงกับเมนูอาหารที่เสนอประมูลราคาซึ่งได้ติดไว้ ณ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์ ปริมาณอาหารมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจ านวนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าใหม่  
222 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน จ านวน  44  คน การตักข้าวในแต่ละจานปริมาณพอเหมาะ พิจารณา
แล้วเด็กในวัยนี้คงได้อาหารที่เพียงพอ เด็กนักเรียนรับประทานอาหารอิ่ม ทุกคน และสามารถเติมอาหารได้อกี ท า
ให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 หมู ่ซึ่งอาจส่งผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการของเด็กต่อไปได้  
ข้อเสนอแนะ :  
1. ควรให้คณะกรรมการตรวจการจา้งและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีการติดตามออกพื้นที่
เพ่ือตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอภายในปีงบประมาณ  
2. คณะกรรมการตรวจการจา้งควร ออกสุ่มตรวจทุกเดือน ให้ครูผู้ดูแลเด็กถ่ายภาพอาหารกลางวันทุกวัน โดย
ภาพถา่ยต้องตรงกับเมนูอาหารที่ขอเบิกและเมนูอาหารที่ติดไว้ ณ โรงอาหาร หรือที่เสนอไว้ตอนประมูลราคา 
3. ควรให้หน่วยงานที่รับผดิชอบแจ้งผู้ประกอบการให้จัดหาอาหารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของ
คุณลักษณะอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ 
(เมนูอาหารที่เสนอตอนประมูลราคา) เห็นควรเลิกจ้างและจัดหาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพต่อไป  
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ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนาทางการกีฬาและนันทนาการ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2555 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 250,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 216,650.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน  2555 

 ผลการติดตามและประเมินผล :  
1 จัดกิจกรรมทุกปีเป็นประเพณีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี ของต าบลดินอุดม เพ่ือให้ เด็ก

เยาวชน และประชาชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันส่งเสริมการออกก าลังกาย สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของยาเสพติดที่ส าคัญ 

2 สร้างความรักความสามัคค ีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะให้เด็กนักเรียนและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดเทอมเพ่ือยกระดับมาตรฐานกีฬาในระดับหมู่บ้าน สู่ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดต่อไป 
ข้อเสนอแนะ : 

1.  สนามจัดการแข่งขัน เช่นกีฬาฟุตบอลสนามยังเป็นหลุม ท าให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บขณะท าการแข่งขันได้ 
2. สนามแข่งขันกีฬาเปตองน่าจะมีสนามเฉพาะไม่ใช่ทางเดิน ไม่ได้มาตรฐานในการแข่ง  

 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคนดินอุดม 
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งบประมาณที่ตั้ง  30,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 30,000.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  กันยายน   2555 

ผลการติดตามและประเมินผล :  
1.  ได้ด าเนินการกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่เคย

ด าเนินการมาเป็นการกระจายการบริการออกสู่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในต าบลดิน
อุดม 

2. โดยคัดเลือกหมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน พิจารณาจากที่อยู่ล าบาก/ไม่มีคนดูแล พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ /มีผู้อนุบาลมีความยากจน  

3. เป็นโครงการต่อเนื่อง ถือว่าได้ประโยชน์ต่อคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ถือว่านา่ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการ
กระท าทุกปี 

ข้อเสนอแนะ: 
1.  ควรเพิม่จ านวนบุคคลกลุ่มดังกล่าวให้มากกวา่เดิม  
2. และมีการติดตามครัวเรือนที่เราได้ให้การช่วยเหลือทุกปี  
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการช่วยเหลือให้มากกว่าเดิม และมีการติดตามประเมินทุก 6 เดือน/ครั้งเป็น

การประเมินความเป็นอยู่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
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ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้อยโอกาส ประจ าปี 2555 
งบประมาณที่ตั้ง  200,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 157,300.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  กันยายน   2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  

1. ได้ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ร่วมกับโรงเรียนภายในต าบล 4 โรง ในเขตบริการ และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีฐานะยากจนหรือขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์ 

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้รอบตัว ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยาศาสตร์ 
ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา รู้ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ: 
1.  ต้องการเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าเดิม   
2. สถานที่พัก ห้องน้ าที่ศูนย์วทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรังไม่สะอาด 
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โครงการจัดท าเวทีประชาคมและจัดท าแผนชุมชน 
งบประมาณที่ตั้ง  10,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 10,000.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  มีนาคม   2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  

1.  ในการจัดท าเวทีประชาคมและการจัดท าแผนชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
จัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาต าบล ในห้วงระยะเวลา 5 ปี  

2. ประชาชนในหมู่บ้านประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านได้แสดงความคดิเสนอความ
ต้องการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3. ประชาคมหมู่บ้านต้องทราบและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ
อปท. 
ข้อเสนอแนะ: 

1.  ประชาคมหมู่บ้านส ารวจความต้องการของประชาชนที่เป็นความต้องการจริง ๆ  
2. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องน าแผนชุมชนเข้าร่วมในการเสนอโครงการ ซึ่งขาดความรู้เรื่องการ

พัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เสนอความต้องการทางดา้นพื้นฐานเป็นจ านวนมาก โดยต้อง
ค านึงถึงดา้นอื่น ๆ ด้วย 
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้เป็นระเบียบ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ต าบลดินอุดม 
งบประมาณที่ตั้ง  55,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 50,800.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน   2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  

1. เป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต าบลดินอุดม 
2. เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยเหลือสังคมได้มาก 
3. พัฒนาศักยภาพของอปพร.ต าบลดินอุดมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภัยได้ทันท่วงที 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการสอบถามความตอ้งการของสมาชิกอปพร.ต าบลดินอุดม 
2.  ควรออกตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน อปพร. เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ อปพร.ที่

ปฏิบัติงานจะเป็นการดีมาก  
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้เป็นระเบียบ 
โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
งบประมาณที่ตั้ง  15,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 15,000.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤศจิกายน   2554 
ผลการติดตามและประเมินผล :  

1.  ราษฎรในต าบลดินอุดมและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง ทราบถึงกฎระเบียบวินัยจราจรที่
น าไปใช้ในการขับขี่ให้ปลอดภัย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมได้ให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุก 
3. ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่เป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กิจกรรมหรือโครงการสมควรจัดกิจกรรมทุกปี 
2. เพ่ิมจ านวนเป้าหมายให้มากกว่าเดิม 
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ยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.2 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบล 
งบประมาณที่ตั้ง  333,000.- บาท  
งบประมาณที่ใช้จริง 248,050.- บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม   2555 
ผลการติดตามและประเมินผล :  

1. เป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลดินอุดม ได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพเริมสร้างรายได้ 

2. สมาชิกกลุ่มสตรีต าบลดินอดุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพและขยายตลาดสินค้า 
ข้อเสนอแนะ 

1.  กิจกรรมหรือโครงการสมควรจัดกิจกรรมทุกปี 
2. เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสตรีภายในต าบลเป็นอย่างมาก เพ่ิมอาชีพ 

 

    
 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2555 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านกัปลัด อบต.ดินอดุม หน้า 44 

 

 

 
 


