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     ค าน า 
ด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญตัิให ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบ
ปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบอ านาจให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนนิการ ดังนี ้ 

(๑) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตัิข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการตดิตามและประเมินผล  
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการด าเนินการซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดอืน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน  

คณะกรรมกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ได้รับการ 
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมนิผล ซึ่งให้มีวิธีการประชุมสัมมนาก าหนดแนวทางวิธีการ และออกพ้ืนท่ีสุ่ม
ตรวจตดิตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับปญัหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
กับพ้ืนท่ีและสถานการณภ์ายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ีในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ขึ้น และสรุปรายงานผล
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามล าดับต่อไป  
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 
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            บทน า 
 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

“การศึกษาก้าวหน้า   พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ประเพณียั่งยืน” 

๒.  พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อมทั้งด้าน

การศึกษา สาธารณสุข กีฬา และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 

พันธกิจที่ ๓  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจการวางแผน การ

ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ ๔  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที๕่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจที๖่ การดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นมรดกแก่ท้องถิ่นสืบไป 

พันธกิจที่ ๗  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอด

รับกับอ านาจหน้าที่และภรกิจที่มีอยู่เดิม 

พันธกิจที่ ๘  พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดมได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ๘ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  พัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

-  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

-  พัฒนาด้านสาธารณูปการ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

  -  พัฒนาด้านการศึกษา 

  -  พัฒนาด้านการสาธารณสุข 

  -  พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  -  พัฒนาด้านสวัสดิการ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

  -  พัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

  -  พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  -  พัฒนาด้านการปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชน และสังคมให้เป็นระเบียบ 

  - พัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  -  พัฒนาด้านการลงทุนและพาณิชยกรรม 

  -  พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -พัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์เผยแพร่และ

ปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  พัฒนาด้านการรณรงค์ปลูกสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          -   พัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งน้ าให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษและเพียงพอต่อความต้องการ 

  -  พัฒนาด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะ 

  -  พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2556 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.ดินอุดม หน้า 4 

 

 

 ๗.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   

  -  พัฒนาด้านผังเมือง 

 ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

  -  พัฒนาด้านองค์กร วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย 

  -  พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

๔. การวางแผนพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนรว่มของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  

๒๕๕๕  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๖ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) รวม   304  

โครงการ งบประมาณ     61,891,970     บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ล าดบัที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท)

1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 20 2,135,000

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 98 16,399,890

3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและรักษา 31 1,055,000

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวงแผน การสง่เสรมิการลงทนุ 52 3,914,300

พาณชิยกรรม  และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี และ 12 665,000

ภมูปัิญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 16 11,255,000

ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 3 1,055,000

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศภายใน 72 25,412,780

องคก์ร

รวม 304 61,891,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๖ตามแผนพัฒนาสามปี 
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แผนภูมิแสดงจ านวนงบประมาณที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๖ จากแผนพัฒนาสามปี 

 
 

 

 

๕. การจัดท างบประมาณ 
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จ ำนวนโครงกำร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   ๒๘  กันยายน  พ.ศ. 

๒๕๕๕  โดยมีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๖  จ านวน  137 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ  จ านวน   23,000,000.00     บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 1.46 2,532,500.00 11.01

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 31 22.63 5,654,520.00 24.58

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 14 10.22 380,000.00 1.65

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 9 6.57 744,300.00 3.24

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 8 5.84 650,000.00 2.83

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 2 1.46 80,000.00 0.35

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 1 0.73 30,000.00 0.13

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 70 51.09 12,928,680.00 56.21

ภายในองคก์ร

รวม 137 100.00 23,000,000.00 100.00
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ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยวางแนวทางให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2559) และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจน
ปัญหาของท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน  
  โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558) ประจ าปี
งบประมาณ 2556   รวม    304      โครงการ   งบประมาณ   61,891,970        บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามตารางดังนี้ 

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ

1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 20 6.58 2,135,000.00 3.45

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 98 32.24 16,399,890.00 26.50

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 31 10.20 1,055,000.00 1.70

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 52 17.11 3,914,300.00 6.32

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 12 3.95 665,000.00 1.07

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 16 5.26 11,255,000.00 18.18

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 3 0.99 1,055,000.00 1.70

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 72 23.68 25,412,780.00 41.06

ภายในองคก์ร

รวม 304 100.00 61,891,970.00 100.00
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 ทั้งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนด าเนินงาน ซึ่งมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2556   รวม  137  โครงการ งบประมาณ 23,000,000 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามตารางดังนี้ 

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 1.46 2,532,500.00 11.01

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 31 22.63 5,654,520.00 24.58

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 14 10.22 380,000.00 1.65

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 9 6.57 744,300.00 3.24

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 8 5.84 650,000.00 2.83

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 2 1.46 80,000.00 0.35

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 1 0.73 30,000.00 0.13

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 70 51.09 12,928,680.00 56.21

ภายในองคก์ร

รวม 137 100.00 23,000,000.00 100.00
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 และได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงาน ซึ่งมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2556   รวม   117   โครงการ งบประมาณ    21,421,450      บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตาม
ตารางดังนี้ 
 

ที่ ยทุธศาสตร์ จ านวน รอ้ยละของ งบประมาณ รอ้ยละของ

โครงการ โครงการ งบประมาณ
1 ยทุธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 6 5.13 3,360,800.00 15.69

2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 27 23.08 5,362,420.00 25.03

3 ยทุธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการรักษา 5 4.27 560,000.00 2.61

ความสงบเรยีบรอ้ย

4 ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ 6 5.13 768,300.00 3.59

พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณี 5 4.27 569,000.00 2.66

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ 1 0.85 20,000.00 0.09

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7 ยทุธศาสตรด์า้นการวางผังเมอืง 0 0.00 0.00 0.00

8 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 67 57.26 10,780,930.00 50.33

ภายในองคก์ร

รวม 117 100.00 21,421,450.00 100.00
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม มีการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 137  โครงการ จ านวน 23,000,000   บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556   จ านวน   117    โครงการ จ านวน     21,971,450      
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ ทีใ่ชจ้รงิ

1 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายมสัยดิ เงนิสะสม 2,497,000.00 2,492,500.00

ม.4 บา้นเขาดนิ ต าบลดนิอดุม

2 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายป่าใหม-่ เงนิสะสม 1,159,000.00 1,156,540.00

ควนชก  หมูท่ี่ 3  บา้นป่าใหม ่ต าบลดนิอดุม

3 โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนลกูรังภายในต าบล เงนิรายได ้ 90,000.00 90,000.00

90,000.00 90,000.00

4 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล ภายในต าบลดนิอดุม ม.6 เงนิรายได ้ 162,000.00 146,001.45

5 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล ภายในต าบลดนิอดุม ม.1 เงนิรายได ้ 453,000.00 449,376.00

6 โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้น ต าบลดนิอดุม เงนิสะสม 560,000.00 560,000.00

7 โครงการขยายเขตประปาหมูบ่า้น ม.2 ม.7 ต าบลดนิอดุม เงนิรายได ้ 60,000.00 60,000.00

8 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลดนิอดุม เงนิรายได ้ 98,800.00 98,800.00

773,800.00 754,177.45

1 โครงการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการระดบัปฐมวยั ศพด. เงนิรายได ้ 30,000.00 24,720.00

2 โครงการงานวนัแม ่ศพด. ต าบลดนิอดุม เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

3 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ โรงเรยีนในเขต 4 แหง่ เงนิรายได ้ 45,000.00 45,000.00

4 โครงการงานอาหารกลางวนั โรงเรยีนในเขต 4 แหง่ เงนิอดุหนุนท่ัวไป 1,476,800.00 1,476,800.00

5 โครงการอาหารเสรมินม เงนิอดุหนุนท่ัวไป 1,564,920.00 1,464,952.90

6 โครงการอาหารกลางวนั ศพด.บา้นป่าใหม่ เงนิอดุหนุนท่ัวไป 778,960.00 778,960.00

7 โครงการอาหารกลางวนั ศพด.บา้นเขาดนิ เงนิอดุหนุนท่ัวไป 207,840.00 207,840.00

8 โครงการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ เงนิรายได ้ 36,000.00 36,000.00

แนวทางการพฒันาดา้นทางการศกึษา

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า

ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

ยทุธศาสตรด์า้นคณุภาพชวีติ

แนวทางการพฒันาคมนาคมขนสง่

แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบฟ้า  ประปา โทรศพัท์

รวม

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ ทีใ่ชจ้รงิ

9 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ ศพด. เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

10 โครงการจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ เงนิรายได ้ 67,000.00 66,700.00

11 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา เงนิรายได ้ 15,000.00 14,600.00

(โครงการพัฒนาผูด้แูลเด็ก) เงนิรายได ้

4,261,520.00 4,155,572.90

1 โครงการพัฒนาสาธารณสขุมลูฐาน อดุหนุนท่ัวไป 70,000.00 70,000.00

2 คา่วสัดสุาธารณสขุ เงนิรายได ้ 41,500.00 40,250.00

3 โครงการรณรงคต์ าบลนมแมเ่พือ่สายใยรักแหง่ครอบ เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

ครัวต าบลดนิอดุม

4 โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนน าสง่เสรมิสขุภาพต าบล เงนิรายได ้ 219,400.00 219,400.00

ดนิอดุม

5 เงนิสมทบกองทนุสปสช. อดุหนุนท่ัวไป 70,000.00 70,000.00

420,900.00 419,650.00

1 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล อบจ.กระบีค่พั ระดบั เงนิรายได ้ 36,000.00 36,000.00

อ าเภอ

2 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน หมูบ่า้น 3 เงนิรายได ้ 10,000.00 10,000.00

3 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชน หมูบ่า้น 4 เงนิรายได ้ 10,000.00 10,000.00

4 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิต าบลดนิอดุม เงนิรายได ้ 250,000.00 250,000.00

5 อดุหนุนโครงการแขง่ขนักฬีาเด็กนักเรยีนระดบัต าบล เงนิรายได ้ 100,000.00 100,000.00

6 อดุหนุนโครงการแขง่ขนักฬีา-กรฑีานักเรยีนอ าเภอล าทับ เงนิรายได ้ 30,000.00 30,000.00

7 คา่วสัดกุฬีา เงนิรายได ้ 60,000.00 60,000.00

8 โครงการแขง่ขนักฬีาเครอืขา่ยปฐมวยัอ าเภอล าทับ เงนิรายได ้ 25,000.00 25,000.00

ศพด. ต าบลดนิอดุม

9 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุบอล อบจ.กระบีค่พั ระดบั เงนิรายได ้ 56,000.00 47,100.00

จังหวดั

577,000.00 568,100.00

รวม

รวม

รวม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า

แนวทางการพฒันาสาธารณสขุ

แนวทางการพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ
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งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ ทีใ่ชจ้รงิ

1 โครงการเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีส าหรับผูส้งูอายุ เงนิอดุหนุนแบบมวีตัปุระสงค์ 3,363,800.00 3,363,800.00

2 โครงการเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีส าหรับผูพ้กิาร เงนิอดุหนุนแบบมวีตัปุระสงค์ 466,500.00 466,500.00

3 โครงการเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีส าหรับผูป่้วยเอดส์ เงนิรายได ้ 50,000.00 50,000.00

4 โครงการยกระดบัคณุภาพชวีติคนดนิอดุม เงนิรายได ้ 53,000.00 53,000.00

103,000.00 103,000.00

1 โครงการจัดการเลอืกตัง้ เงนิรายได ้ 500,000.00 395,968.50

500,000.00 395,968.50

1 โครงการจัดท าเวทปีระชาคม เงนิรายได ้ 10,000.00 7,576.00

10,000.00 7,576.00

1 โครงการขบัขีป่ลอดภัย มวีนัิยจราจร เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

1 โครงการรณรงคล์ดอบัุตเิหตบุนถนน (ปีใหม)่ เงนิรายได ้ 15,000.00 15,000.00

2 โครงการรณรงคล์ดอบัุตเิหตบุนถนน (สงกรานต)์ เงนิรายได ้ 15,000.00 15,000.00

30,000.00 30,000.00

1 อดุหนุนโครงการสง่เสรมิการเพาะเลีย้งกลว้ยไม ้ หมูท่ี่ 3 เงนิรายได ้ 40,000.00 40,000.00

2 โครงการเสรมิเสรมิพัฒนาครอบครัวพอเพยีง เงนิรายได ้ 80,000.00 79,740.00

120,000.00 119,740.00

ยทุธศาสตรท์ ี่ 4  การพฒันาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

แนวทางการพฒันาดา้นการลงทนุและพาณชิยกรรม

รวม

แนวทางการพฒันาปรบัปรงุการจดัระเบยีบชุมชนและสงัคมให้เป็นระเบยีบ

แนวทางการพฒันาดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

รวม

รวม

รวม

แนวทางการพฒันาดา้นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานของประชาชน

รวม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า

ยทุธศาสตรท์ ี่ 3 การพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แนวทางการพฒันาสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหก้บัประชาชน

แนวทางการพฒันาสวสัดกิารสงัคม

รวม
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ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ ทีจ่า่ยจรงิ

1 อดุหนุนโครงการกระบีเ่บกิฟ้าอนัดามนั เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

2 อดุหนุนโครงการวนัสตรสีากลอ าเภอล าทับ เงนิรายได ้ 20,000.00 20,000.00

3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษแกเ่ด็กนักเรยีน เงนิรายได ้ 24,000.00 18,000.00

ในต าบล

4 โครงการสง่เสรมิอทุยานประวตัศิาสตรย์อ้นรอยพระเศวตฯ เงนิรายได ้ 100,000.00 100,000.00

164,000.00 158,000.00

1 โครงการวนัฮารรีายอ ศนูยจ์รยิธรรมบา้นเขาดนิ เงนิรายได ้ 10,000.00 10,000.00

2 โครงการแหง่เทยีนพรรษา เงนิรายได ้ 30,000.00 29,600.00

3 โครงการรดน ้าผูส้งูอาย ุต าบลดนิอดุม เงนิรายได ้ 100,000.00 100,000.00

4 โครงการประกวดจาดสาทเดอืนสบิ เงนิรายได ้ 145,000.00 96,600.00

5 โครงการประเพณีลอยกระทง เงนิรายได ้ 284,000.00 283,930.00

569,000.00 520,130.00

1 โครงการปลกูตน้ไมส้องขา้งทางถนนภายในต าบล เงนิรายได ้ 20,000.00 15,750.00

20,000.00 15,750.00

- - - - -

1 โครงการปรับปรงุตอ่เตมิอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เงนิรายได ้ 72,200.00 72,200.00

ต าบลดนิอดุม

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี่ 4  การพฒันาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

แนวทางการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี่ 5  การพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

แนวทางการพฒันาการสง่เสรมิประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

แนวทางการพฒันาวสัดุ อปุกรณใ์หท้นัสมยั

ยทุธศาสตรท์ ี่ 6 การพฒันาบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม

แนวทางการพฒันารณรงค์ ปลกูสรา้งจติส านกึใหป้ระชาชนรกัษธ์รรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี่ 7 การพฒันาดา้นการจดัท าผงัเมอืง

แนวทางการพฒันาผงัเมอืง

ยทุธศาสตรท์ ี่ 8  การพฒันาดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศภายในองคก์ร
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ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ ทีจ่า่ยจรงิ

2 โครงการป้ันชา้งหนา้ทีท่ าการองคก์ารบรหิาร เงนิรายได ้ 100,000.00 100,000.00

สว่นต าบลดนิอดุม

3 จัดตัง้ศาลพระภมูเิจา้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล เงนิรายได ้ 94,000.00 94,000.00

ดนิอดุม

4 จัดท าทางลาดคนพกิารส านักงานองคก์ารบรหิาร เงนิรายได ้ 89,000.00 89,000.00

สว่นต าบลดนิอดุม

5 โครงการปรับภมูทัิศนท์ีท่ าการองคก์ารบรหิาร เงนิรายได ้ 83,000.00 83,000.00

สว่นต าบลดนิอดุม

6 จัดซือ้เกา้ส านักงาน  จ านวน 6 เครือ่ง เงนิรายได ้ 14,800.00 14,500.00

7 จัดซือ้เครือ่งท าน ้ารอ้นและเย็น จ านวน 1 เครือ่ง เงนิรายได ้ 6,000.00 5,490.00

8 จัดซือ้เครือ่งพมิพด์ดีแบบธรรมดา จ านวน 1 เครือ่ง เงนิรายได ้ 14,000.00 14,000.00

9 จัดซือ้ตู ้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตวั เงนิรายได ้ 10,000.00 9,000.00

10 จัดซือ้โตะ๊ท างาน จ านวน 1 ตวั เงนิรายได ้ 12,500.00 12,500.00

11 จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบคุส านักงาน เงนิรายได ้ 19,000.00 19,000.00

จ านวน 1 เครือ่ง

12 จัดซือ้คอมพวิเตอรส์ าหรับงานส านักงาน เงนิรายได ้ 15,000.00 15,000.00

13 จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครือ่ง เงนิรายได ้ 1,800.00 1,800.00

14 จัดซือ้เครือ่งโทรสาร จ านวน 1 เครือ่ง เงนิรายได ้ 18,000.00 18,000.00

15 จัดซือ้เครือ่งพมิพM์ultfuction เลเซอรส์ี จ านวน เงนิรายได ้ 24,000.00 24,000.00

1 เครือ่ง เงนิรายได ้

16 เครือ่งถา่ยภาพนิง่แบบดจิติอล จ านวน 3 เครือ่ง เงนิรายได ้ 24,000.00 20,970.00

17 จัดซือ้กลอ้งถา่ยวดีโีอ จ านวน 1 เครือ่ง เงนิรายได ้ 60,000.00 54,900.00

18 จัดซือ้แผงเหล็กกับ้แบบมลีอ้ จ านวน 4 อนั เงนิรายได ้ 10,000.00 10,000.00

19 จัดซือ้แผงเหล็กกัน้แบบไมม่ลีอ้ จ านวน 10 อนั เงนิรายได ้ 22,000.00 22,000.00

20 จัดซือ้กรวยยางสามเหลีย่ม 20 อนั เงนิรายได ้ 16,000.00 16,000.00

21 คา่ไฟฟ้า อบต.(โอนเพิม่ 100,000) เงนิรายได ้ 400,000.00 368,695.20

22 คา่ไฟฟ้า (ศนูยเ์ด็กต าบล) เงนิรายได ้ 25,000.00 19,252.70

23 คา่น ้าประปา(ศนูยเ์ด็กต าบล) เงนิรายได ้ 10,000.00 4,184.00

24 คา่โทรศพัทแ์ละแฟกช์  (อบต.) เงนิรายได ้ 36,000.00 34,103.81

1,104,100.00 1,049,395.71รวม  
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ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ จา่ยจรงิ

1,104,100.00 1,049,395.71

25 คา่ไปรษณีย์ เงนิรายได ้ 36,000.00 17,119.00

26 คา่บรกิารดา้นโทรคมนาคม (Internet) อบต. เงนิรายได ้ 110,000.00 103,790.00

27 คา่บรกิารดา้นโทรคมนาคม (Internet) ศพด. เงนิรายได ้ 20,000.00 9,899.12

28 คา่วสัดสุ านักงาน อบต. (โอนมาสป.80,000 ,ศกึษา 30,000) เงนิรายได ้ 420,000.00 375,637.50

29 คา่วสัดสุ านักงาน ศพด. เงนิรายได ้ 30,000.00 2,999.50

30 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เงนิรายได ้ 10,000.00 8,000.00

31 คา่วสัดงุานบา้นงานครัว เงนิรายได ้ 30,000.00 7,715.00

32 คา่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (โอนลด 20,000 ) เงนิรายได ้ 82,000.00 67,816.80

33 คา่วสัดคุอมพวิเตอร ์ เงนิรายได ้ 305,000.00 272,680.00

34 วสัดทุางการเกษตร เงนิรายได ้ 5,000.00 3,180.00

35 วสัดกุอ่สรา้ง เงนิรายได ้ 35,000.00 35,000.00

36 วสัดอุืน่ ๆ  เงนิรายได ้ 60,000.00 41,468.00

37 คา่วสัดงุานบา้นงานครัว (ศพด.) เงนิรายได ้ 82,000.00 80,262.00

38 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เงนิรายได ้ 1,035,480.00 789,915.00

39 คา่บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมครภัุณฑ์ เงนิรายได ้ 120,000.00 45,503.57

40 คา่บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิอืน่ เงนิรายได ้ 90,000.00 4,840.00

41 คา่รับรอง (ตอ้นรับบคุคล,คณะบคุคล) เงนิรายได ้ 50,000.00 42,595.00

42 คา่รับรอง ประชมุสภา ,คณะกรรมการ เงนิรายได ้ 30,000.00 11,000.00

43 คา่ใชจ้า่ยคา่พวงมาลา พวงมาลยัฯลฯ เงนิรายได ้ 10,000.00 1,000.00

3,664,580.00 2,969,816.20

1 โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพบคุลกรทอ้งถิน่ เงนิรายได ้ 151,000.00 151,000.00

(โอนเพิม่  111,000)

2 เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ านายก และรอง 2 ทา่น เงนิรายได ้ 514,100.00 476,952.00

3 คา่ตอบแทนพิเศษนายก รองนายก 2 ทา่น เงนิรายได ้ 42,200.00 39,077.00

4 คา่ตอบแทนพิเศษนายก,รองนายก 2 ทา่น เงนิรายได ้ 42,200.00 39,077.00

รวมยอดยกมา

แนวทางพฒันาทรพัยากรบคุคล

รวม
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ล าดบั โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า งบประมาณ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ จา่ยจรงิ

5 คา่ตอบแทนเลขานุการนายก เงนิรายได ้ 86,400.00 80,160.00

6 คา่ตอบแทนสมาชกิสภา เงนิรายได ้ 1,201,600.00 1,189,040.00

7 เงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า เงนิรายได ้ 191,560.00 1,415,400.00

8 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ  ของพนักงาน เงนิรายได ้ 243,040.00 160,909.00

9 เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิรายได ้ 109,800.00 106,818.00

10 เงนิวทิยะฐานะหรอืเงนิเพิม่ตามคณุวฒุิ เงนิรายได ้ 71,600.00 54,245.00

11 คา่จา้งพนักงาน เงนิรายได ้ 1,261,900.00 1,124,910.00

12 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ  ของพนักงานจา้ง เงนิรายได ้ 669,000.00 599,809.00

13 เงนิอืน่ ๆ  (คา่ตอบแทนนอกเหนอืจากเงนิเดอืน) เงนิรายได ้ 20,800.00 20,720.00

14 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจา้ง เงนิรายได ้ 50,000.00 15,050.00

15 เงนิเพิม่ประโยชนต์อบแทน (โบนัส) เงนิรายได ้ 900,000.00 900,000.00

16 คา่ตอบแทนปฏบัิตงิานนอกเวลา เงนิรายได ้ 60,000.00 36,540.00

17 คา่เชา่บา้น เงนิรายได ้ 67,400.00 44,250.00

18 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เงนิรายได ้ 68,350.00 25,285.00

19 คา่รักษาพยาบาล เงนิรายได ้ 310,000.00 134,185.50

20 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ เงนิรายได ้ 310,000.00 235,496.40

21 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม เงนิรายได ้ 247,600.00 247,592.00

22 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงนิรายได ้ 200,000.00 121,000.00

23 เงนิทนุเพือ่การศกึษาของขา้ราชการ เงนิรายได ้ 80,000.00 67,500.00

24 เงนิส ารองจา่ย เงนิรายได ้ 175,600.00 107,119.00

7,116,350.00 7,392,134.90รวม
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โครงการ/กิจกรรมที่ก าลังด าเนินงานโดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม แหลง่ทีม่า ประมาณการ งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ จา่ยจรงิ

1 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายเขาโร-หนองหอยโขง่ เงนิรายได ้ 2,497,000.00 2,497,000.00

2,497,000.00 2,497,000.00

1 โครงการจัดท าป้ายบอกเขตซอยถนนภายในต าบล เงนิรายได ้ 484,300.00 484,300.00

484,300.00 484,300.00รวม

ยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

แนวทางการพฒันาคมนาคมขนสง่

รวม

ยทุธศาสตรท์ ี่ 4  การพฒันาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ การลงทนุ พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว

แนวทางการพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว
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ส่วนที่ 3  
แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลดินอดุม      

 
ประเด็นการประเมิน มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล    
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน    
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพพัฒนาท้องถิ่น    
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

   



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2556 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.ดินอุดม หน้า 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน    
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น    
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17.  มีการจัดท าบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร ์    
18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่    
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส( 3  เดือน ) 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  4  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้นแต่สิ้นสดุ
การท างานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มต้นแต่สิ้นสดุการด าเนินงานในเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนต 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 าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

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

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

1.  ยทุศาสตรพั์ฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 20 2,135,000 16 2,055,000 17 2,155,000 53 6,345,000

2  ยทุศาตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 98 16,399,890 83 15,050,630 79 14,679,190 260 46,129,710

3.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ 31 1,055,000 23 805,000 19 1,815,000 73 3,675,000

ชมุชนสงัคมและรักษความสงบเรยีบรอ้ย

4.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน 52 3,914,300 18 2,430,000 13 790,000 83 7,134,300

การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและ

การทอ่งเทีย่ว

5.ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม 12 665,000 9 415,000 9 415,000 30 1,495,000

จารตีประเพณี และ๓มปัิญญาทอ้งถิน่

6. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัด 16 11,255,000 7 870,000 4 270,000 27 12,395,000

การ

7. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นวางผังเมอืงรวม 3 1,055,000 2 45,000 2 45,000 7 1,145,000

8. ยทุศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละ 72 25,412,780 67 30,626,680 57 23,753,680 196 79,793,140

ระบบสารสนเทศ

รวม 304 61,891,970 225 52,297,310 200 43,922,870 729 158,112,150

ปีที่ 1 2556

ยทุศาสตร์

ปีที่ 2 2557 ปีที่ 3 2558 รวม
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4.  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

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

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประมาณ

1. ยทุธศาสตรด์า้นการทอ่งเทีย่วฝ่ังทะเลอนัดามนั -          -                 - - - - -          -                 

เชงิอนุรักษ์ ศลิป์วฒันธรรมและสขุภาพ

2.  ยทุธศาสตรด์า้นอตุสาหกรรมทีย่งัยืน่ - - - - - - - -

3.  ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาคณุภาพชวีติและ - - - - - - - -

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

รวม -       -            -       -                 -       -            -       -            

ยทุศาสตร์
รวมปีที่ 1 2556 ปีที่ 1 2557 ปีที่ 1 2558

 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  2556

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

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้ง 8 40.00 1 5.00 -   -     11.00     55.00     5 25.00 20.00  6.58

พืน้ฐาน

2.  ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 29 9.54 -         - -     69.00     70.41     -   -      98.00  32.24

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัด 5 1.64 -         - -     26.00     83.87     -   -      31.00  10.20

ระเบยีบชมุชนและสงัคมและรักษา

ความสงบเรยีบรอ้ย

4. ยทุธศาสตรก์ารวางแผนการลงทนุ 5 1.64 1 1.92 - -     47.00     90.38     -   -      52.00  17.11

พาณชิยกรรม และการทอ่เงทีย่ว

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิป 5 41.67 -         - -     7.00       58.33     -   -      12.00  3.95

วฒันธรรม จารตี ประเพณี 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ 1 6.25 -         - -     15.00     93.75     -   -      16.00  5.26

บรหิารจัดการและการอนุรักษ์สิง่

แวดลอ้ม

7. ยทุธศาสตรว์างผังเมอืง 0 0.00 -         - -     3.00       100.00   -   - 3.00    0.99

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ 67 93.06 -         - -     5.00       6.94       -   - 72.00  23.68

เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศใน

องคก์ร

รวม 120 39.47 2 0.66 -   -    183.00  60.20    5 1.64 304 100

จ านวนโครงการ

ที่เสร็จ

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 2556 

ยทุศาตร์

จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ
1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 3,341,177.45 16.148 4,209,040.00 100 7,550,217.45 30.32

2.  ยทุธศาสตรพั์ฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 5,236,322.90 25.3074 5,236,322.90 21.03

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและ 453,544.50 2.192 453,544.50 1.82

สงัคมและรักษา ความเรยีบรอ้ย

4. ยทุธศาสตรก์ารวางแผนการลงทนุพาณชิยกรรม 762,040.00 3.68297 762,040.00 3.06

การทอ่เงทีย่ว

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตี 520,130.00 2.51381 520,130.00 2.09

ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการ 15,750.00 0.07612 15,750.00 0.06

การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม

7. ยทุธศาสตรว์างผังเมอืง

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเทคโนโลยแีละระบบ 10,361,951.10 50.0797 10,361,951.10 41.61

สารสนเทศในองคก์ร

รวม 20,690,915.95 100.00 4,209,040.00 100 24,899,955.95 100

งบปกติ เงนิสะสม รวม

 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2556 

ด าเนนิการเสร็จ อยูใ่นระหวา่ง ยงัไมไ่ด้ งบประมาณ งบประมาณ

แลว้ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ทไีดร้บั ที่เบกิจา่ยไป

1.  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีสาย ⁄ 1,200,000

เขต 8 กระทนูใหม่

2.  โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ⁄ 1,500,000

สายเขาโร - หนองจดู

รวม 2,700,000

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ
โครงการ

 

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงาน 
2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม   
2.  วัน เดือน ปี  ที่รายงาน    27  ธันวาคม  2556      

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2556 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ 
ได้ปฏิบัต ิ

 1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 9 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 98 29 
 3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

31 5 

 4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

52 7 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 5 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

16 1 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดท าผังเมืองรวม 3 0 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 72 67 
   



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2556 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.ดินอุดม หน้า 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าช้ีแจง  : แบบท่ี  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง  หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
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  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตร ี   (5)   สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพยีงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม       

 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม       

 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม       

 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ       

 5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม       

 6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด       
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 7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา       

 8)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น       

 9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

ค าช้ีแจง  : แบบท่ี  3/3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์  
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสดุปีงบประมาณ 

   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง 
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  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)   ปริญญาตร ี   (5)   สูงกว่าปริญญาตร ี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง   (5)  นักเรียน นักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ )........................................................................ 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่าน  จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

 1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

 2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
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 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กจิกรรม  

 4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

 5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม  

 6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  

 8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2556 
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่ 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2556 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.ดินอุดม หน้า 30 

 

 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ/

กจิกรรม

ทีด่ าเนนิการ

1.  ยทุศาสตรพ์ฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง่ 4 6,236,040.00

1.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 5 754,177.45

1.3  แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปการ 0.00

รวม 9 6,990,217.45

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ

2.1  แนวทางการพัฒนาทางการศกึษา 11 4,155,572.90

2.2  แนวทางการพัฒนาสาธารณสขุ 5 419,650.00

2.3  แนวทางการพัฒนากฬีาและนันทนาการ 9 568,100.00

2.4  แนวทางการพัฒนาสวสัดกิารสงัคม 4 3,933,300.00

รวม 29 9,076,622.90

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคมและการรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ย

3.1  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหก้บั 1 395,968.50

ประชาชน

3.2  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานของประชาชน 1 7,576.00

3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรงุการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคมให ้เป็นระเบยีบ 1 20,000.00

3.4  แนวทางการพัฒนาดแูลความปลอดภัยในชวีติทรัพยส์นิ การป้องกนัและ 2 30,000.00

บรรเทาสาธารณภัย

รวม 5 453,544.50

4.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรม

และการทอ่งเทีย่ว

4.1  แนวทางการพัฒนาการลงทนุและพาณชิยกรรม 2 119,740.00

จ านวนงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนโครงการ/

กจิกรรม

ทีด่ าเนนิการ

4.2  แนวทางการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 5 642,300.00

รวม 7 762,040.00

5.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

5.1  แนวทางการพัฒนาการสง่เสรมิประเพณีวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ สบืสาน 5 520,130.00

วฒันธรรมไทยอนุรักษ์เผยแพรแ่ละปลกูฝังศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญา

รวม 5 520,130.00

6  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6.1  แนวทางการพัฒนารณรงคป์ลกูสรา้งจติส านกึใหป้ระชาชนรักษ์ทรัพยากรธรรม 1 15,750.00

ชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6.2  พัฒนาปรับปรงุแหลง่น ้าใหม้คีวามสะอาดปราศจากมลพษิและปรมิาณเพยีงพอ 0 0.00

ตอ่ความตอ้งการ

6.3  เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะ 0 0.00

6.4  จัดกจิกรรมสง่เสรมิการรักษาความสะอาดภายในชมุชน 0 0.00

รวม 1 15,750.00

7.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการวางผงัเมอืงรวม

7.1  แนวทางการพัฒนาผังเมอืงรวม 0 0.00

รวม 0 0.00

8.  ยทุศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศภายในองคก์ร

8.1  แนวทางการพัฒนาวสัดุ อปุกรณ์ใหทั้นสมยั 43 2,969,816.20

8.2  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 24 7,392,134.90

รวม 67 10,361,951.10

รวมท ัง้ส ิน้ 123 28,180,255.95

จ านวนงบประมาณ
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ส่วนที ่4 
ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม 

**************************** 
  มติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดิน
อุดม เมื่อวันที่         ธันวาคม    2556   ให้ด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ รายละเอียดดังนี้  

1. โครงการทั่วไปที่ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
  โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เสนอผู้บริหาร 
รวมทั้งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ โดยเลือกตรวจสอบ จ านวน          
โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
รายละเอียดดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด  หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน (เงินสะสม)ต าบลดินอุดม  
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าใหม่ – ควนชก  หมู่ที่ 3 บ้านป่าใหม่ (เงินสะสม) ต าบลดินอุดม 
 

     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล 
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ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.2  แนวทางการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข 

จัดซื้อวัสดุสาธารณสุข 

    
 

ยุทศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคม 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคนดินอุดม 
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

โครงการจัดการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ) 
 

   
 
 
ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้เป็นระเบียบ 
 

 โครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
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ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.4 แนวทางการพัฒนาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการลอยกระทง ประจ าปี 2556 
 

 

 



                                      รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2556 อบต.ดินอุดม  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.ดินอุดม หน้า 39 

 

 

 

 
.  โครงการรดน้ าผู้สูงอายุ 

 

    
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนารณรงค์ ปลูกสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้สองขา้งทางถนนภายในต าบล 
 

   
 
 


