
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 

  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            

ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น  ดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเย็น  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเย็นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น    
จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖2 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ดงเย็น  หมู่ที่  5  ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   โทรศัพท์ 042-136092   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่   16   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 

     ทรงศิลป์  หันประดิษฐ์  
     (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น         
พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็นจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและรายงานผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562        
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงเย็นทั้งนี้  การติดตามและประเมินผลคาดว่าจะเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง  และแนวทางการ
ด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น                      
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

 
 
 

                                             (นายทรงศิลป์  หนัประดิษฐ์) 
                                              นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลดงเย็น 
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1.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 

กำรติดตำมผลหรือกำรก ำกับงำน (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงาน    ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด การก ากับงานนับเป็นเทคนิคส าคัญในการเร่งรัดให้โครงการหรือแผนงานด าเนินการให้แล้ว
เสร็จได้ทันตามเวลา การออกแบบระบบการก ากับงานจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการ
และทันสมัยมากที่สุด 

กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้า และความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
หรือแผนงานว่ามีมากน้อยเพียงใด ส าหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นสารสนเทศประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่        
จะด าเนินงานโครงการหรือแผนงานหลังจากที่ได้ด าเนินการไปแล้ว กล่าวคือ ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าโครงการหรือ
แผนงานเมื่อด าเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

 
2.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) มาประสานใชด้้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ     ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ       
ในการด าเนินงาน 
 2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ   
เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้ง
ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา    
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด า เนินการขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง
รับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 

ส่วนที่ 1    บทน ำ 
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พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรตดิตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล 
 2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ   
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 4.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำม 

ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
ข้อ 29 (2)   
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 ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3)    

ขั้นตอนที่ 5   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 (5)   

4.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอน

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
 1.การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์ห ลักอะไร มีการ
ก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูล
หลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้
วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้ว
เขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
 3.ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
สิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น 
หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt 
Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ 
ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน
ส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 6.รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 7.การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงาน
สรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชา
ก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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4.3 เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถาม
วัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็น
ต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 4.3.1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการ 

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

-รำยไตรมำส 
  (1)  ไตรมาสที่  1            (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
-ระยะ  6  เดือน 

  (1)  ครั้งที่ 1 เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (2)  ครั้งที่ 2 เดือน  เมษายน – กันยายน   
  - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกคร้ัง 
  - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลดงเย็น ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่
ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และรวมถึงอ าเภอบ้านดุงและจังหวัด
อุดรธานีด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

 4.3.2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นก าหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ที่ 

ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  - ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
  -เครื่องมือ  
  -กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 

4.3.3. วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 (1)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อ
องค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  
ภาพถ่าย  งบประจ าเดือน  ข้อมูลจากระบบ E-plan  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

4.3.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 1.  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 

-แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 0600 ลง 
วันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
   -แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1 แบบติดตามตนเองตามแผนยทุธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่  3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานในภาพรวม 
แบบที่  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ 

ละยุทธศาสตร ์
2. กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ 
-กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ

ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคอืน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่ง    จะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไป
จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลในปีท่ีผ่ำนมำ  2561 
กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ภายใต้กรอบแนวคิดการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสิ์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็นด าเนินการในเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีเสถียรภาพ  และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  
ตามยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายการคมนาคม   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นได้
ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง
ที่ดีและมีคุณภาพย่อมสงผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพในการเป็นเมืองศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาคการเกษตร  นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงในมิติการท่องเที่ยวของของจังหวัด
อุดรธานีอีกด้วย     ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มอันจะน าไปสู่
ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มีคุณภาพ      

2.  ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น 
 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลดงเย็นต้องก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีระบบ บริหารงบเข้าถึงทุกกลุ่มคน ประชาชนตรวจสอบได้” 
 

          2.2 ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนการเกษตร การพาณิชยกรรมและการ      
   ท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

      
      
 

ส่วนที ่2   กำรติดตำมและประเมินผล 
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2.3 เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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    กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
          1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน 

สนับสุนน 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. กองคลัง  
กองการศึกษา 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสังคมและสง่เสริมคุณภำพชีวติ บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่นๆ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
กองศึกษา 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำม
สงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรเกษตร กำร
ลงทุน พำณชิยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงำนเกษตร 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง กองช่าง 
 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา 

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำ กำรกีฬำ  
ศำสนำและวัฒนธรรม ประเพณ ี

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองกำรศึกษำ 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

สป.  
กองคลัง กองช่าง 

7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่นๆ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 
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ส่วนที่  2   สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร โครงกำร งบประมำณ 

โครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 16 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 

194 120,106,100 

35.85 81.60 81.60 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 74 27,797,587 

3 จากเงินสะสม 15 4,013,000 

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 74 + 

- เงินสะสม  =  15 

89 31,810,587 

4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 56 + 

- เงินสะสม =  15 

71 29,330,373.12 
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สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  

ตำมแผนพัฒนำท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 

เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 

(เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

จำกข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอุดรธำนี 

         
จ ำนวนโครงกำร/รำยกำรที่ตัง้ (ตั้ง จ ำนวน 69 โครงกำร )+ โอน/ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 5 โครงกำร รวม 74 
โครงกำร 

สำมำรถด ำเนินกำรได ้  =  56    โครงกำร/รำยกำร 

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร/รำยกำรที่ตั้ง  =            (56  x 100 )  =  75.65 

โครงกำร/รำยกำรที่ตั้ง (หำร)                                    74 

         

         
งบประมำณที่ตั้ง (ตั้งงบ  : 27,001,578 + โอนเพิ่ม/โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ : 796,000)  = 27,797,578 บำท 

สำมำรถเบิกจ่ำยได้   25,416,373.12 

คิดเป็นร้อยละของงบประมำณที่ตั้ง  =            (25,416,373.12  x 100 )  =  90.83 

งบประมำณที่ตั้ง (หำร)                                     27,797,578 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 

อบต.ดงเย็น 

           

ยุทธ 
ศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 76 54,257,100.00 34 13,734,300.00 34 13,511,500.00 26 11,103,000.00 34 13,511,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

40 12,310,000.00 19 10,148,000.00 16 9,589,090.00 16 9,589,090.00 16 9,589,090.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบเรียบร้อย 

17 1,825,000.00 8 547,000.00 3 186,476.00 3 186,476.00 3 186,476.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรมและ
การท่องเท่ียว 

13 36,860,000.00 2 75,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 230,000.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

25 11,534,000.00 14 5,806,840.00 11 4,761,759.12 10 4,659,759.12 11 4,761,759.12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

19 3,090,000.00 11 1,479,438.00 7 1,281,548.00 7 1,281,548.00 7 1,281,548.00 

 
194 120,106,100 89 31,810,578 71 

  
29,330,373.12  62 26,819,873 71 29,330,373.12 
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โครงกำร/รำยกำร 

ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิม่เตมิ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

(เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอดุรธำนี 
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ผลกำรด ำเนินกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
  

    ล ำดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบตำม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนางพันธ์ แพงอ่อน      

ระยะทาง 50 เมตร 
กองช่าง 91,000.00         

90,000.00  
         
90,000.00  

           
1,000.00  

  

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนางเกษร บุญเพลิง -     บา้น
นางเจน ระยะทาง 120 เมตร 

กองช่าง 257,000.00       
255,000.00  

             
2,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านนางทองสี - บ้านนางชตุิมา 
ระยะทาง 165 เมตร 

กองช่าง 357,000.00       
353,000.00  

             
4,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

4 ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก สายข้างบ้าน     นาย
ทนงศักดิ-์ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 100 เมตร 

กองช่าง 57,000.00         
53,000.00  

             
4,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 สายหนา้บา้นนางสุนนัทา - บ้าน
นายสมพงษ์ ระยะทาง 210 เมตร 

กองช่าง 499,000.00       
484,000.00  

           
15,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหนา้บา้นนายบัวทอง หลวง
พินิจ - บ้านนางรุ่งนภา บูรณะพล ระยะทาง 190 เมตร 

กองช่าง 440,000.00       
437,000.00  

             
3,000.00  

กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 



แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ประจ าปี 2562  หน้า 17 
 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหนา้วัดประสิทธิธรรมด้าน
ทิศตะวันออก ระยะทาง 76 เมตร 

กองช่าง 176,000.00       
174,000.00  

       
174,000.00  

           
2,000.00  

  

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายบา้นนายอินตา - บ้านนาย
อุดม ระยะทาง 145 เมตร 

กองช่าง 135,000.00       
133,500.00  

             
1,500.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

9  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหนา้บา้นนางค าปอน เนือง
มัจฉา - หน้าร้านสหกรณ์ชุมชน ระยะทาง 160 เมตร 

กองช่าง 149,000.00       
147,000.00  

             
2,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางบุญยงั -         บ้าน
นายโสวัฒน์ ปา่จนัทร ์ ระยะทาง 120 เมตร 

กองช่าง 280,000.00       
278,000.00  

             
2,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายหน้าบา้นนายสมพงษ์ ถึง วัดป่าดอน
กลอย (ต่อเนื่อง) ระยะทาง 125 เมตร 

กองช่าง 272,000.00       
268,000.00  

             
4,000.00  

 กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี  

12 เสริมสร้างถนนลูกรังสายปั้มน้ ามัน ถึง ป่าช้า หมู่ที่ 7           บ้าน
โนนชัยศิลป ์ ระยะทาง 450 เมตร  

กองช่าง 210,000.00       
208,000.00  

       
208,000.00  

           
2,000.00  

  

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนางลี กุลพรม - บา้น
นายเกษม ศรีผารินทร์ ระยะทาง 195 เมตร 

กองช่าง 452,000.00       
450,000.00  

       
450,000.00  

           
2,000.00  

  

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา โครงสร้างพืน้ฐาน      ที่อยู่ใน
อ านาจหนา้ที ่

กองช่าง 400,000.00       
378,000.00  

       
378,000.00  

         
22,000.00  

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
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15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น อด.2005 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2270  - 
บ้านดงเย็น  

กองช่าง 5,180,300.00     
5,150,000.00  

    
5,150,000.00  

         
30,300.00  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

16  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก หน้าบ้าน นางลาวัลย์ ค าสี
ลา เชื่อมรางเดิม หน้าโรงเรียนชมุชนดงเยน็พรหมประชาสรรค์ หมูที่ 
4  ระยะทาง 116 เมตร 

กองช่าง 327,000.00       
323,000.00  

       
323,000.00  

           
4,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

17  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก มุมตลาดด้านทิศ
ตะวันออก ข้ามถนนถึง ข้างบา้น นายสุนนัท์ หัสดร หมู่ที่ 1 ระยะทาง 
23 เมตร 

กองช่าง 98,000.00         
96,000.00  

         
96,000.00  

           
2,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

18  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จากบา้นนายเก่ิง แมดสถาน 
ถึง ห้วยสงคราม หมู่ที่ 1 จ านวนท่อ 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

กองช่าง 290,000.00       
270,000.00  

       
270,000.00  

         
20,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 

19  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบา้นนางบัวถัน ปาน
เชี่ยวชาญ ถึง บ้านนายสพุัฒน์ เย็นรัตน์ หมู่ที่ 1  ระยะทาง 22 เมตร 
 
 
 
 
 

กองช่าง 51,000.00        
50,000.00  

         
50,000.00  

           
1,000.00  

โอนมาตั้งจา่ย
เป็นรายการ
ใหม่ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
20 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีตามโครงการบรรเทาทุกข์ ส านักปลัด  10,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

21 

โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะกศุล (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง) ส านักปลัด  20,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

22 โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.
ดงเย็น 

ส านักปลัด  30,000.00 

      

ไม่ได้เบิกจา่ย 

23 
โครงการรณรงค์สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบา้ ส านักปลัด  50,000.00       49,885.00       49,885.00    115.00  

  
24 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ส านักปลัด  120,000.00     116,955.00       116,955.00     3,045.00  

  

25 
โครงการจัดหาถังขยะในเขตพื้นที่ ต าบลดงเย็น ส านักปลัด  150,000.00     145,000.00       145,000.00     5,000.00  

  
26 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สงูอาย ุ ส านักปลัด  6,894,000.00   6,613,700.00    6,613,700.00       280,300.00  

  

27 
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้พิการ ส านักปลัด  2,304,000.00   2,184,000.00    2,184,000.00       120,000.00  

  
28 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ ส านักปลัด  180,000.00       94,500.00        94,500.00         85,500.00  

  

29 

 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพต าบลดงเย็น (สปสช.อบต.    
ดงเย็น) 

ส านักปลัด  200,000.00     200,000.00       200,000.00           -    

  
30  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 1 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
31  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 2 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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32  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม
แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 3 

ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
33  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 4 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
34  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 5 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
35  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าริ  หมู่ที่ 6 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
36  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 7 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
37  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ด าเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ตาม

แนวพระราชด าร ิ หมู่ที่ 8 
ส านักปลัด  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  
38 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงอายุ ส านักปลัด 30,000.00 25,050.00 25,050.00 4,950.00 ตั้งจ่ายใหม่ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย 
39 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด 80,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
40 จัดกิจกรรมโครงการปรองดองสร้างความสมานฉนัท์ ส านักปลัด 30,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
41 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ส านักปลัด 120,000.00       

119,040.00  
       
119,040.00  

             
960.00    

42 สนับสนนุศูนย์อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเยน็ ส านักปลัด 20,000.00       

ไม่ได้ด าเนินการ 
43 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

ฯลฯ 
ส านักปลัด 20,000.00       

ไม่ได้ด าเนินการ 
44 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส านักปลัด 30,000.00         

29,986.00  
         
29,986.00  

               
14.00    

45 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัย ส านักปลัด 90,000.00       
ไม่ได้ด าเนินการ 

46  เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด 157,000.00         
37,450.00  

         
37,450.00  

       
119,550.00    

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกรเกษตร กำรลงทุนพำณิชกรรมและกำรท่องเที่ยว 
47 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหลาน

เธอพระองค์เจา้พัชรกิตติยาภา 
ส านักปลัด 25,000.00 

      ไม่ได้เบิกจา่ย 
48 โครงการด าเนิงานของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดง

เย็น 
 
 

ส านักปลัด 50,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
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ล ำดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบตำม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรจัดกำรและกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
49 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน ส านักปลัด 20,000.00 

      ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำนำและวัฒนธรรม 
50 อุดหนุน โครงการอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ กองการศึกษาฯ 2,252,000.00     

2,111,000.00  
    
2,111,000.00  

       
141,000.00  

  
51 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.ดงเย็น 
กองการศึกษาฯ 1,029,000.00       

782,300.00  
       
782,300.00  

       
246,700.00  

  
52 สนับสนนุค่าอาหารเสริม (นม) แก่ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน

พื้นที ่
กองการศึกษาฯ 1,171,040.00       

950,269.66  
       
950,269.66  

       
220,770.34  

  
53 สนับสนนุค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด 

อบต.ดงเย็น 
กองการศึกษาฯ 436,800.00       

318,297.46  
       
318,297.46  

       
118,502.54  

  
54 สนับสนนุค่าวสัดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว แก่นักเรียน สังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จ านวน 4 ศูนย์ 
กองการศึกษาฯ 357,000.00       

273,700.00  
       
273,700.00  

         
83,300.00  

  
55  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา /ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ 24,000.00       

ไม่ได้เบิกจา่ย 
56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 50,000.00         

31,750.00  
         
31,750.00  

         
18,250.00    

57 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข. กองการศึกษาฯ,
กองช่าง 

107,000.00       
102,000.00  

    กันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี 
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58 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา   กองการศึกษาฯ 20,000.00 
19,510.00  19,510.00  490.00    

59 โครงการสืบสานประเพณีวนัลอยกระทง กองการศึกษาฯ 50,000.00 44,000.00  44,000.00  6,000.00  
  

60 โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประเพณีทุง่ศรีเมือง กองการศึกษาฯ 10,000.00    ไม่ได้เบิกจา่ย 
61 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษาฯ 50,000.00 

       9,368.00        29,369.00  20,631.00 
 62 โครงการจักซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ 100,000.00 

 -   -   -  ไม่ได้ด าเนินการ 
63  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กองการศึกษาฯ 150,000.00       99,600.00       99,600.00  50,400.00   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
64 อุดหนุน โครงการด าเนนิงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านม่วง) 
ส านักปลัด 30,000.00       30,000.00        30,000.00   

 65 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธสี าคัญ ส านักปลัด 10,000.00  -   -   -  
ไม่ได้เบิกจา่ย 

66 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด 787,000.00     787,000.00       787,000.00      
67 อบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 30,000.00       ไม่ได้ด าเนินการ 
68  โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี ส านักปลัด 30,000.00         500.00            500.00  

       29,500.00    
69 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ส านักปลัด 10,000.00           500.00           500.00          9,500.00    
70 โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ส านักปลัด 200,000.00       87,110.00       87,110.00  

    112,890.00    
71 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ส านักปลัด 176,438.00 

   176,438.00      176,438.00                 -      
72 โครงการปรุบปรุงซ่อมแซม  อาคาร  สถานที ่ กองช่าง 206,000.00    200,000.00      200,000.00         6,000.00    

 
รวม  27,797,578.00 25,416,409.12 22,905,910.12     

 
ข้อมูล ณ 16/10/2561 
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     โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร  

 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน  2561 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำน ี

 
  

 ล ำดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบตำมข้อบัญญัต ิ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีตามโครงการบรรเทาทุกข์ ส านักปลัด  10,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

2 
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะกศุล (อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านดุง) ส านักปลัด  20,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

3 โครงการกิจกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ดงเย็น ส านักปลัด  30,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย 
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด 80,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 
5 จัดกิจกรรมโครงการปรองดองสร้างความสมานฉนัท์ ส านักปลัด 30,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 
6 สนับสนนุศูนย์อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลดงเยน็ ส านักปลัด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ฯลฯ ส านักปลัด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

8 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัย ส านักปลัด 90,000.00 
ไม่ได้ด าเนินการ 
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 ล ำดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบตำมข้อบัญญัต ิ หมำยเหตุ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกรเกษตร กำรลงทุนพำณิชกรรมและกำรท่องเที่ยว 
9 โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิตติยาภา ส านักปลัด 25,000.00 ไม่ได้เบิกจา่ย 

10 โครงการด าเนิงานของศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดงเย็น ส านักปลัด 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรจัดกำรและกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
11 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน ส านักปลัด 20,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
12  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา /ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ 24,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
13 โครงการจัดขบวนแห่และร่วมกิจกรรมงานประเพณีทุง่ศรีเมือง กองการศึกษาฯ 10,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
14 โครงการจักซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ 100,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร 
15 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธสี าคัญ ส านักปลัด 10,000.00 

ไม่ได้เบิกจา่ย 
16 อบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 30,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 
ข้อมูล ณ 16/10/2561 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ที่จ่ำยขำดเงินสะสม  ปี 2561  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  

   
อบต.ดงเย็น 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำม

ข้อบัญญัต ิ
ก่อหนี้ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

ผลกำรด ำเนินงำน/
กำรเบิกจ่ำย 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายห้วยแข้ - บ้าน  
นางแพง พฤษชาติ หมู่ที ่ 1  ระยะที่ 1  ยาว 187 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 442,000.00 21-มี.ค.-61         
439,000.00  

              
439,000.00  

 - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายห้วยแข้ - บ้าน
นางแพง พฤษชาติ หมู่ที ่ 1  ระยะที่ 2 ยาว 98 เมตร 

  เงินสะสม 128,000.00 21-มี.ค.-61         
122,000.00  

              
122,000.00  

2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบา้นนายเพชรจู - บ้าน     
นายปรีดี  ยาว 135 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 305,000.00 21-มี.ค.-61         
303,000.00  

              
303,000.00  

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบา้นป่าเป้า - ปากดง     
(บ้านนายสายัญ - นายเสกสรร)  ยาว 100 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 216,000.00 21-มี.ค.-61         
214,000.00  

              
214,000.00  

4. ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก สายขา้งบา้น    
นายทนงศักดิ-์ถนนบุญ-วัดศรีส าราญ (ต่อเนื่อง)  ยาว 139 ม. 

กองช่าง เงินสะสม 159,000.00 21-มี.ค.-61         
158,000.00  

              
158,000.00  
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อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำม

ข้อบัญญัต ิ
ก่อหนี้ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

ผลกำรด ำเนินงำน/
กำรเบิกจ่ำย 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนายลบ แดงเสน
สุข - วัดศรีส าราญ  ยาว 170 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 425,000.00 21-มี.ค.-61 422,000.00  422,000.00  

6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนายบัว
ทอง หลวงพินิจ - บ้านนางรุ่งนภา บูรณะพล ยาว 15 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 39,000.00 2-มี.ค.-61 38,000.00    38,000.00  

7 . ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนาย  
ทองสา  บัวลี - บ้านนายสด  ค าสีลา ยาว 201 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 496,000.00 5-มี.ค.-61 494,000.00  494,000.00  

8. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 สายหน้าวัดประสทิธิ
ธรรม ด้านทิศตะวนัออก  ยาว 49 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 118,000.00 2-มี.ค.-61 116,000.00  116,000.00  

9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายปา่เปา้ - ดงดารา (ช่วงที2่) หมู่ที่ 5  
ยาว 390 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 276,000.00 15-มี.ค.-61 222,000.00   

10. ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประสทิธิธรรมด้านทิศใต้ 
หมู่ที่ 5 ยาว 43 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 126,000.00 21-มี.ค.-61 123,000.00  123,000.00  

11. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางนารี - 
บ้านนางกองศรี  ระยะที ่1  ยาว 55 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 127,000.00 26-ก.พ.-61 126,000.00  126,000.00  

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนางนารี -      
บ้านนางกองศรี  ระยะที่ 2  ยาว 45 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 104,000.00 26-ก.พ.-61 103,000.00  103,000.00  
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อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำม

ข้อบัญญัต ิ
ก่อหนี้ผูกพัน 

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

ผลกำรด ำเนินงำน/
กำรเบิกจ่ำย 

12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  สายบา้นนายสมพงษ์ - วัด
ดอนกลอย (ต่อเนื่อง) ยาว 24 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 52,000.00 26-ก.พ.-61 51,000.00    51,000.00  

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7  สายโนนชยัศิลป์ -       
เมืองไพร  ยาว 215 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 498,000.00 26-ก.พ.-61 495,000.00  495,000.00  

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนางลี       
กุลพรม - บ้านนายเกษม ศรีผารินทร์  ยาว 50 เมตร 

กองช่าง เงินสะสม 116,000.00 21-มี.ค.-61 103,000.00  103,000.00  

15. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายบา้นนายโยธนิ -หน้าวัด
ป่าประชาอุทิศ (ปา่เป้า - โนนพอก) 

กองช่าง เงินสะสม 386,000.00 21-มี.ค.-61 385,000.00  385,000.00  

    รวมทั้งสิ้น 4,013,000.00     3,914,000.00         3,914,000.00  

       

     
*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 
*** สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน  2561 

ล ำดับ
ที่ 

อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งบตำม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินที่ลงนำม
ในสัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ หมำยเหตุ 

ส ำนักปลัด 
1 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง ส านักปลัด 12,000 11,600.00  11,600.00  400.00    

2 โซฟาไม้รบัแขกแบบยาว ส านักปลัด 6,000 6,000.00  6,000.00  -      
3 ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ส านักปลัด 787,000 787,000.00  787,000.00    

4 จัดซื้อตู้เย็น ส านักปลัด 9,400 9,200.00  9,200.00  200.00    

5 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส านักปลัด 
16,000.00 

16,000.00  16,000.00     

6 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกชนิดสี ส านักปลัด 7,900 7,900.00  7,900.00    

7 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ส านักปลัด 3,300 2,600.00  2,600.00  700.00    

 กองคลัง 

8 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 2 ชั้น 20 ช่อง กองคลัง 16,000 15,200.00  15,200.00  800.00    
9 เก้าอ้ีนวมส าหรับท างาน กองคลัง 16,800 16,500.00  16,500.00  300.00    
10 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน มือจับฝัง กองคลัง 5,500 5,300.00  5,300.00  200.00    

11 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค กองคลัง 16,000 16,000.00  16,000.00    -      

กองช่ำง 
12 ชั้นเก็บแฟ้มชนิด 4 ชั้น 40 ช่อง กองช่าง 12,000 11,600.00  11,600.00  400.00    
13 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน มือจับฝัง กองช่าง 5,500 5,300.00  5,300.00  200.00    

14 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ส ี กองช่าง 17,000 17,000.00  17,000.00  -      

 รวม  930,400.00 927,200.00 927,200.00 3,200.00   
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์  (เคร่ืองมือแบบ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ) 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เมื่อวันท่ี...28....พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี ้
 

เครื่องมือแบบ 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 

ล ำดับ ประเด็นพจิำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 100 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 58 89.23 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 93 93 
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1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงเย็น 

20 ๒๐ 
 

100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้ /ป่าไม้  ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ 

3 3 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น 

3 3 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 รวม 20 20 100  
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1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

 
ล ำดับ 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกร 

รมกำรตดิตำม
และ

ประเมินผล
แผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 14 93.33  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 
 

100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0 0 ไม่มีข้อมูล 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 2 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

 2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 มีข้อมูล
ครบถ้วน 

 รวม 15 14 93.33  
 
 

  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นครัง้ต่อไป  ควรด าเนินการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น             
.       
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1.4 ยุทธศำสตร์ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศำสตร์ 65 65 100  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นและ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 
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ล ำดับ 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเย็นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 3.8 แผนงาน  
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100 มีข้อมูลครบถ้วน 

 รวม 65 65 100  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10 100 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน    เชิงปริมำณ  10 10 100 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน    เชิงคุณภำพ  10 10 100 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 10 100 

5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 48 80 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 100 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 3 70 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 100 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4 80 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 

รวมคะแนน  100 87 87 
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แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน      
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น........................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 

ส่วนที่  4 สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

 ค ำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ
นั้นๆ   

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น 

 1.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ส่วนที่  2   สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร โครงกำร งบประมำณ 

โครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 8 โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนกำร
ด ำเนินงำน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม ทุน
ส ำรองเงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 177 132,153,750 

 

 

 

 

 

 

49.71 

 

 

 

 

 

 

90.90 

 

 

 

 

 

 

45.19 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 61 23,535,745 

3 ใช้จ่ายเงินสะสม 11 3,229,000 

4 ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 16 4,109,000 

4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 61 +  

- เงินสะสม  =  11 + 

- เงินทุนส ารองเงินสะสม = 16 

88 31,665,745 

4 สามารถด าเนินการได ้

- ข้อบัญญัติ = 56 + 

- เงินสะสม =  11+ 

- ทุนส ารองเงินสะสม = 16 

80 27,389,598.12 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น อ ำเภอบ้ำนดุง  

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

87 67,393,750.00 42 12,200,000.00 26 6,937,700.00 26 6,935,280.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

27 11,450,000.00 17 11,475,200.00 16 10,393,636.00 16 10,393,636.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน
และความสงบเรียบร้อย 

18 1,950,000.00 6 521,800.00 3 155,910.00 3 155,910.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมกรเกษตร การลงทนุพาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

11 41,340,000.00 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4 280,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศานาและ
วัฒนธรรม 

18 8,110,000.00 13 6,286,550.00 12 4,891,351.86 12 4,891,351.86 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

12 1,630,000.00 9 1,132,195.00 6 849,000.00 6 849,000.00 

รวม 177 132,153,750 88 31,665,745 64 23,277,598 64 23,275,178 
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โครงกำร/รำยกำร 

ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

 (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น  อ ำเภอบ้ำนดุง  จังหวัดอดุรธำนี 
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2562 

อบต.ดงเย็น 

 
  

  

ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรนูปกำร     

1 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายหน้าบ้านนางแพง    พฤษ
ชาติ -บ้านนางสมถวิล ค าสีลา  

กองช่าง   208,000.00           
202,000.00  

6,000.00 

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่1 สายบ้านนางเกษร บุญเพลิง - บ้าน
นางเจน 

กองช่าง   350,000.00           
348,000.00  

2,000.00 

3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายหน้าร้านค้าชุมชน - ศพด.วัดโพธิ์
ศรี ข. หมู่ที่ 2 

กองช่าง   471,000.00           
466,000.00  

5,000.00 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนายสุภาส รักเสมอวงศ์ ถึง 
บ้านแม่เตม็ พ่ึงเย็น หมู่ที่ 3 

กองช่าง   150,000.00           
149,000.00  

1,000.00 

5 
ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก สายข้างบ้านนายทนงศักดิ์ -
ถนนบุญ -วัดศรีส าราญ 

กองช่าง โอนมาตั้งจ่าย 240,000.00           
238,000.00  

2,000.00 

6 
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (หลังเก่า) หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กองช่าง   410,000.00           

404,580.00  
5,420.00 

7 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่4 สายหนา้บ้านนายบัวทอง หลวงพินิจ - 
บ้านนางรุ่งนภา บูรณะพล 

กองช่าง   92,000.00             
91,000.00  

1,000.00 

8 
โครงการเสรมิไหล่ทาง คสล. หมู่ที ่4  สายบ้านนายสานติย์ ข าด ีหนา้บ้าน 
ด.ต.มานพ ผัดโกน 

กองช่าง   207,000.00           
202,000.00  

5,000.00 
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

9 
โครงการเสรมิสร้างถนนลาดยาง สายสามแยกศาลาประชาคม หมูท่ี่ 4 -
หน้าวัดผดุงธรรม 

กองช่าง   211,000.00           
202,000.00  

9,000.00 

10 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากหน้าบ้านนางพิมล - หน้าบ้านนาง
ธนวรรณ ศรีรตัน์ หมู่ที่ 5 

กองช่าง   457,000.00           
452,000.00  

5,000.00 

11 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนางบุญยัง ถนนทางเข้า
จันทร์เจ้ารีสอร์ท หมู่ที่ 6 

กองช่าง   282,000.00           
280,000.00  

2,000.00 

12 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายบ้านนายไตรจักร อ่ิมสงวน-บ้าน
นางสุวรรณ์ แสงจันทร์ หมู่ที่ 7 

กองช่าง   183,000.00           
180,000.00  

3,000.00 

13 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงชา - บ้านนายวิจิตร 
เกลี้ยงกลิ่น หมู่ที่ 7 

กองช่าง   321,000.00           
318,000.00  

3,000.00 

14 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายปา่เป้า - โนนพอก (จากบ้านนายโยธิน -
หน้าวัดป่าประชาอุทิศ) 

กองช่าง   453,000.00           
450,000.00  

3,000.00 

15 
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3  สายหน้าบ้านนายทนงศักดิ ์ป่าหวาย - บ้าน
นางอ าพร สารมานติย ์

กองช่าง โอนมาตั้งจ่าย 35,000.00             
35,000.00  

0.00 

16 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น นายเปลื้อง สายสิงห์ ถึงบ้านนางหนูพัด สิทธิ
ศาสตร์ หมู่ที่ 1 (เดิมเป็นถนนลูกรงั) 

กองช่าง เงินสะสม 195,000.00 191,000.00 4,000.00 

17 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่1 สายหนา้บ้านนางแพง พฤษชาติ -บ้าน
นางสมถวิล ค าสีลา หมู่ที1่ 

กองช่าง เงินสะสม 309,000.00 306,000.00 3,000.00 

18 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายป่าเปา้เมืองไพร ทางทิศตะวันตก 
จากหน้าบ้าน นางมี รักเสมอวงศ ์หอเจ้าแมส่องนาง หมู่ที่ 2 

กองช่าง เงินสะสม 448,000.00           
444,000.00  

4,000.00 
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

19 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายทนงศักดิ์ 
ป่าหวาย - บ้านนางอ าพร สารมานิตย ์

กองช่าง เงินสะสม 150,000.00           
149,000.00  

             
1,000.00  

20 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 สายบ้านนายส าราญ ภานุรักษ์- บ้าน
นายสีทัน หวังสูงเนิน 

กองช่าง เงินสะสม 167,000.00          167,000.00                        -    

21 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  (ศาลาประชาคม ) หมู่ที่ 4 กองช่าง เงินสะสม 453,000.00          450,000.00           3,000.00  

22 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กข้างร้านค้าสหกรณ์ชุมชน       
หมู่ที่ 5 

กองช่าง เงินสะสม 236,000.00          156,700.00      79,300.00  

23 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต หลังศาลาประชาคม  หมู่ที่ 5 กองช่าง เงินสะสม 211,000.00          209,000.00              2,000.00  

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบา้นนายเพียง - ห้วยบ้าน กองช่าง เงินสะสม 192,000.00          188,000.00              4,000.00  

25 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) หมู่ท่ี 7 กองช่าง เงินสะสม 456,000.00          454,000.00              2,000.00  

26 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายป่าเปา้-โนนพอก จากหนา้บา้น
นางลี กุลพรม ถึง หน้าบ้านนายสุเทพ แก้วมีพอ หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินสะสม 412,000.00 408,000.00  4,000.00  

27 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากบ้านนางบัวถัน ปานเช่ียวชาญ ถึง 
บ้านนายสุพัฒน์ เย็นรัตน์ หมู่ที่ 1 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 287,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

28 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายหน้าบ้านนางแพง พฤษ
ชาติ -บ้านนางสมถวิล ค าสีลา หมูท่ี่ 1 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 289,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

29 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนายสุพัฒน์ เย็นรตัน์ ถึง 
ห้วยสงคราม หมู่ที่ 1 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 215,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

30 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายป่าเปา้เมืองไพร ทางทิศตะวันตก 
จากหน้าบ้าน นางมี รักเสมอวงศ ์หอเจ้าแมส่องนาง หมู่ที่ 2 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 96,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

31 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายหน้าบ้านนางพรพรรณ อุดมกัน -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ข.  

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 447,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

32 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายทนงศักดิ์ 
ป่าหวาย - บ้านนางอ าพร สารมานิตย ์

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 386,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

33 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายสมดี สาร
มานิตย-์ บ้านนายไรวินทร์ มิ่งมิตรวัน 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 366,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

34 
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ม.4 กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 400,000.00 

  
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

35 
โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมูท่ี่ 4 สายข้างบ้านนางรุ่นนภา บูรณะพล - 
สามแยกบ้านนายเสวย  พุทธกุล  

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 282,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

36 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กข้างร้านค้าสหกรณ์ชุมชน    หมู่ที่ 
5 (ต่อเนื่อง ช่วงที่ 2) 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 143,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

37 
29. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เส้นทาง 2270 หน้าบ้าน นางอารีย ์พิมล
นอก หมู่ที่ 5 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 472,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

38 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จาก บ้านนางบญุยัง ถนนทางเข้า
จันทร์เจ้ารีสอร์ท หมู่ที่ 6 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 263,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

39 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7 สายโนนชัยศลิป์ - เมอืงไพร 
(จากบ้านนายมงคล - ศาลาประชาคม) 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 173,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

40 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7 สายโนนชัยศลิป์ - เมอืงไพร 
(ด้านทิศตะวันออก) จากบ้านนายสุรกฤษณ ์กุลภา- นางกองสี ป่าจันทร ์ 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 479,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

41 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่8 สายบ้านนายสวสัดิ์ - หน้าวัดป่าประชา
อุทิศ 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 378,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

42 
โครงการเสรมิไหล่ทาง คสล. สองข้างทาง สาย ป่าเป้า ดงเย็น จากหน้าบ้าน
นายสมใจ สีน้ าพอง ถึงสี่แยก บ้านนางร าพัน อุดมกัน หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินทุนส ารองสะสม 225,000.00 

  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต     

43 
 โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานศนูย์พัฒนาครอบครัว ส านักงานปลัด อบต.   30,000.00 

        20,675.00  9,325.00 

44 โครงการรณรงค์สรา้งเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปลัด อบต.   54,000.00           34,638.00  19,362.00 

45 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในชุมชน ส านักงานปลัด อบต.   100,000.00           90,850.00  9,150.00 

46  โครงการจดัหาถังขยะในเขตพื้นท่ี ต าบลดงเย็น ส านักงานปลัด อบต.   100,000.00  -   -  

47 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักงานปลัด อบต.   7,981,200.00       7,176,500.00  804,700.00 

48 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักงานปลัด อบต.   2,400,000.00       2,266,400.00  133,600.00 

49 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักงานปลัด อบต.   90,000.00           90,000.00  0.00 

50  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดงเย็น (สปสช.อบต.ดงเย็น) ส านักงานปลัด อบต.   200,000.00          200,000.00  0.00 

51 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด อบต.   360,000.00          354,573.00  5,427.00 

52 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00 0.00 

53 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ส าหรับด าเนินโครงการตาม      
พระราชด ารด้านการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00 0.00 
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

54 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

55 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

56 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

57 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

58 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

59 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ส าหรับด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้านการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00 20,000.00                       -    

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย     
60 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในชุมชน ส านักงานปลัด อบต.   100,000.00  -   -  
61 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ส านักงานปลัด อบต.   32,800.00           32,560.00  240 
62 ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. ส านักงานปลัด อบต.   50,000.00  -   -  
63  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ส านักงานปลัด อบต.   30,000.00           29,970.00  30 
64 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส านักงานปลัด อบต.   50,000.00  -                        -    

65 
เงินส ารองจ่าย ส านักงานปลัด อบต. 

กองช่าง 
  259,000.00             

93,380.00  
          
165,620.00  
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ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
66 โครงการอนุรักปา๋สวนป่าเฉลิมพระเกียรต ิหมู่ที่ 5 ส านักงานปลัด   50,000.00 50,000.00 0.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำนำและวัฒนธรรม     
67 โครงการอาหารกลางวัลส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ   2,356,000.00     2,089,000.00          267,000.00  

68 โครงการอาหารกลางวันส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงเย็น กองการศึกษาฯ   994,700.00  737,700.00          257,000.00  

69 อุดหนุนการจัดกจิกรรมของโรงเรยีนในพื้นที่ต าบลดงเย็น จ านวน 5 แห่ง กองการศึกษาฯ   200,000.00         200,000.00                        -    

70 สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) แก่ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ   1,225,120.00       927,545.46        297,574.54  

71 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด) 

กองการศึกษาฯ   574,490.00          330,140.00          244,350.00  

72 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศกึษา /ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ   24,000.00          20,000.00              4,000.00  

73 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ กองการศึกษาฯ   50,000.00           31,530.00           18,470.00  

74 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาวนัเข้าพรรษา กองการศึกษาฯ   20,000.00          16,384.00              3,616.00  

75 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษาฯ   50,000.00          49,800.00               200.00  

76 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ กองการศึกษาฯ   50,000.00          27,705.00           22,295.00  

77 โครงการจักซื้ออุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาฯ   100,000.00  -   -  
78 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ กองการศึกษาฯ   200,000.00         193,315.00              6,685.00  

79 
สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด      
อบต.ดงเย็น 

กองการศึกษาฯ   442,240.00          268,232.40          174,007.60  
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ที ่ อบต.ดงเย็น 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร     
80  โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน กองคลัง   214,000.00 - - 
81 อบรมให้ความรู้การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานปลัด อบต.   10,000.00 - - 
82 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี ส านักงานปลัด อบต.   10,000.00             4,500.00  5,500.00 
83 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ส านักงานปลัด อบต.   10,000.00             4,655.00  5,345.00 

84 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพฒันา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด อบต.   400,000.00          399,850.00  150.00 

85 
โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี     (วัน
แม่แห่งชาติ) 

ส านักงานปลัด อบต.   20,000.00           19,800.00  200.00 

86 โครงการเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ ส านักงานปลัด อบต.   30,000.00  -   -  

87 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล       ดง
เย็น 

ส านักงานปลัด อบต.   255,000.00           
237,000.00  

18,000.00 

88 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) กองคลัง   183,195.00 183,195.00   
  รวม  31,665,745.00 23,480,177.86   

 
ข้อมูล ณ 08/10/2562 

  

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 
         
23,535,745.00  บำท 

   อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 11 โครงกำร         3,229,000.00  บำท สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2561 วันที่ 27 ธ.ค. 61 
อนุมัติใช้จ่ำยเงินทนุส ำรองเงินสะสม  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 16 

โครงกำร 
           
4,901,000.00  บำท สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 2/2562 วันที่ 27 มิ.ย. 62 

 
รวมท้ังสิ้น 31,665,745.00  บำท 
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รำยงำนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2562 
อบต.ดงเย็น 

 
  

  

ที ่ อบต.ดงเย็น หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง ส านักปลดั               6,000.00              5,800.00                200.00  
2 จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้ม ชนิด 20 ช่อง ส านักปลดั               4,000.00              3,800.00                200.00  
3 จัดซื้อโซฟาแขกแบบหุม้หนังเทียม ส านักปลดั            13,000.00            13,000.00                        -    
4 จัดซื่อเก้าอ้ีเบาะส าหรับท างาน ส านักปลดั             22,400.00            22,400.00                        -    
5 จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา ส านักปลดั             17,000.00            17,000.00                        -    
6 จัดซื่อเครื่องพิมพ์มลัลิฟังช่ัน ส านกัปลดั              5,800.00          15,980.00  -           180.00  
7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์มลัติฟังช่ัน ส านักปลดั               2,600.00             2,600.00         -    
8 เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ส านักปลดั            64,400.00           64,400.00                        -    
9 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที ่ ส านักปลดั             10,000.00             8,999.00           1,001.00  
10 จัดซื้อเครื่องตดักิ่งไม ้ ส านักปลดั              5,200.00              5,200.00                        -    
11 จัดซื้อเลื่อนยนต ์(ก่อสร้าง) ส านักปลดั              8,500.00             7,800.00                700.00  
12 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ฯ เตียงรถเขน็ ส านักปลดั            55,000.00            55,000.00                        -    
13 ตู้เช่ือมไฟฟ้า (ก่อสร้าง) กองช่าง             5,000.00             4,250.00                750.00  
14 เครื่องส ารองไฟ (คอมฯ) กองช่าง            1,800.00            11,600.00                200.00  
15 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (คอม) กองช่าง            22,000.00            22,000.00                        -    
16 เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า (ศึกษาฯ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กองการศึกษาฯ            56,400.00            56,400.00                        -    

รวมท้ังสิ้น        319,100.00         316,229.00             2,871.00  
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      ผู้บริหารอบต.ดงเย็น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61  โครงการ งบประมาณ 23,535,745 .00 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดงันี ้        

   

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารนูปการ 

15 4,070,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 11,475,200.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความ
สงบเรียบร้อย 

6 521,800.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผนการส่งเสริมกร
เกษตร การลงทนุพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

- - 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 6,286,550.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 9 1,132,195.00 

รวม 61 23,535,745.00 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ใช้จ่ำยเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

11 3,229,000.00 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงิน
สะสม 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความ
สงบเรียบร้อย 

16 4,901,000.00 

รวม 27 8,130,000 

   

   

   

   ***สภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิสะสม  ประจ าปี 2562  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมยัที ่2 คร้ังที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2561 

   

   
***สภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิทนุส ารองเงินสะสม  ประจ าปี 2562  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2  
    คร้ังที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
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    อบต.ดงเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ  จ านวนเงิน 20,154,898  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 53 
โครงการ จ านวนเงิน 20,154,898  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงันี้ 

     

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารนูปการ 

15 3,815,000.00 15 3,815,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

17 10,393,636.00 16 10,393,636.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย 

6 155,910.00 3 155,910.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 50,000.00 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษาศานาและวฒันธรรม 

13 4,891,351.86 12 4,891,351.86 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร 

9 849,000.00 6 849,000.00 

รวม 61 20,154,898 53 20,154,898 
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กำรใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 

    องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม  2661  จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน จ านวน 3,229,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 
โครงการ จ านวนเงิน 3,122,700 บาท 

 
     

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารนูปการ 

11 3,122,700.00 11 3,122,700.00 

     

     

     
กำรใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

    องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 

2662  จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน จ านวน 4,901,000 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  - โครงการ 
จ านวนเงิน  -  บาท  

    

     

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

16 อยู่ระหว่างด าเนนิการ     
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สว่นที ่4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดงเย็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจน้ันเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   มีทั้งหมด  7 ยุทธศำสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนการเกษตร การพาณิชยกรรมและการ      
   ท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
ประเด็นกำรพัฒนำ  มีทั้งหมด  9  ประเด็น 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

1.  วิธีกำรประเมิน 
1.1  ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน (โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็น  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ พัฒนา  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ท้ัง 8 ชุมชนๆ ละ 10 คนๆ ละ 1 ชุด 
รวมเป็น 80 คน 
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 1.2  ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 

  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตลุาคม  พ.ศ. 2562 
 

1.3  ด ำเนินกำรประเมิน 

 -  ลงพื้นที่และท าการสุม่ประเมินประชากร        
 

ชื่อชมุชน 
จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 

1.  บ้านดงเย็น  หมู่ที่ 1 10 

2.  บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 2 10 

3.  บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ 3 10 

4.  บ้านดงสง่า  หมู่ที่ 4 10 

5.  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ 5 10 

6.  บ้านป่าเป้าน้อย  หมู่ที่ 6 10 

7.  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ 7 10 
8.  บ้านป่าเป้าทอง  หมู่ที่ 8 10 

รวมประชำกรเป้ำหมำย 80   คน 
1.4   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมนิ 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  80  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทัง้หมด  80  ชุด 

1.5  วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 

  1.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูท้ าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

1.5.2  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและประเด็นการประเมนิ  โดย
การหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

1)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  7,200  คะแนน  
                                              (9 x 10 x 60) 

    1.1)  ระดับคะแนน    0 – 2,400      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    1.2)  ระดับคะแนน 2,401 – 4,800    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    1.3)  ระดับคะแนน   4,801 – 7,200    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 

2)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  5,600  คะแนน 
                (7 x 10 x 80) 

    2.1)  ระดับคะแนน     0 – 1,866         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    2.2)  ระดับคะแนน    1,867 – 3,733    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    2.3)  ระดับคะแนน    3,734 – 5,600    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
3)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยทุธศาสตร์ X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(7,200  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเดน็การพัฒนา  X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเดน็การพัฒนา 

(5,600  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเดน็การพัฒนา  = 
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คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  100 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเดน็การพัฒนา 

(600  คะแนน)   

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  800  คะแนน 
                                (10 x 80) 
  3.1)  ระดับคะแนน   0 – 266   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    3.2)  ระดับคะแนน   267 – 533    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    3.3)  ระดับคะแนน   534 – 800   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

2.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
เย็น  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
 

1.  จ ำนวนประชำกรท่ีท ำแบบประเมิน   จ ำนวน  80   คน 
  1.1  เพศ   ชาย จ านวน   34   คน  

1.2  เพศ   หญิง    จ านวน   46   คน   
 

2.  อำยุ 
2.1   ต่ ากว่า  25  ปี    จ านวน 13  คน   

  2.2  ระหว่าง  25 - 40  ปี  จ านวน   22 คน   
  2.3  ระหว่าง  41 - 60  ปี  จ านวน 35 คน  
  2.4  มากกว่า  60  ปี     จ านวน 10 คน   
 
 

3.  กำรศึกษำ 

  3.1  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา จ านวน      34 คน   
  3.2  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  38 คน    
  3.3  ปริญญาตร ี      จ านวน          8 คน    
  3.4  สูงกว่าปริญญาตร ี    จ านวน   0    คน 

    
 

4.  อำชีพ 

  4.1  รับราชการ   จ านวน  2 คน  
  4.2  รับจ้าง/เกษตรกร  จ านวน  45 คน 
  4.3  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 18 คน 
  4.4  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน 13 คน 
  4.5  อ่ืนๆ     จ านวน 2 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 
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ส่วนที่  2  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
 

2.1  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 7,200 คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  5,757 พอใจมาก 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 5,655 พอใจมาก 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

และความสงบเรยีบร้อย 5,305 

พอใจมาก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนการเกษตร 
การพาณิชยกรรมและการ      4,593 

พอใจมาก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,908 

พอใจมาก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5,052 พอใจมาก 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5,335 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 50,400  คะแนน) 36,605 พอใจมำก 
 
 

2.2  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%)  

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      79.96  - - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต     78.54  - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

และความสงบเรยีบร้อย     73.68  

- - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนการเกษตร 
การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว          63.79  

- - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     68.17  

- - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     70.17  - - 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร     74.10  - - 

ภำพรวม 72.63   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  สรุปตำม... 
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2.3  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  5,600  คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4,113 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4,939 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4,143 พอใจมาก 
4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 4,060 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4,107 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4,037 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3,896 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 3,947 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4,163 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  50,400  คะแนน)    37,405  พอใจมำก 
 

 
 

2.4  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%) 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     73.45  - - 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม     88.20  - - 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม     73.98  - - 
4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ     72.50  - - 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     73.34  - - 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     72.09  - - 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา     69.57  - - 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     70.48  - - 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     74.34  - - 

ภำพรวม     74.22    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  สรุปแยกตำม... 
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2.5  สรุปแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 638 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 624 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 640 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 625 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 632 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 617 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 624 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 621 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 634 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,655 พอใจมำก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 641 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 650 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 650 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 639 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 636 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 635 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 632 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 629 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 645 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,757 พอใจมำก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ...  
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชนสงัคมและความสงบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 589 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 602 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 492 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 584 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 618 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 578 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 574 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 571 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 596 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,204 พอใจมำก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนการเกษตร  
การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 507 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 520 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 517 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 505 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 515 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 509 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 502 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 496 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 522 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 4,593 พอใจมำก 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5...  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 800  คะแนน) 
ระดบัควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 543 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 551 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 543 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 521 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 543 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 550 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 498 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 581 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 4,908 พอใจมำก 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 556 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 576 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 573 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 551 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 569 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 551 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 555 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 543 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 578 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,052 พอใจมำก 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7... 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  800  คะแนน) 
ระดับควำมพึง

พอใจ  
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 605 พอใจมาก 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 625 พอใจมาก 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 620 พอใจมาก 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 612 พอใจมาก 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 616 พอใจมาก 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 604 พอใจมาก 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 458 พอใจมาก 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 589 พอใจมาก 
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 607 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 7,200  คะแนน) 5,336 พอใจมำก 
 

 
3.  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเย็นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพั ฒนา  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  พบว่า 

3.1  ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  72.63   
  ระดับพอใจมำก  (ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  คิดเป็นร้อยละ  85.39)  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  79.96  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 
 พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ  63.79  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิ 

                                   การลงทุนการเกษตร การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) 
  ระดับพอใจมำก  (ตำมประเด็นกำรพัฒนำ  คิดเป็นร้อยละ  74.22)  

- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 74.34  (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากากรด าเนินโครงการ
กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ 69.577 (ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหา) 
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4.  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 4.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการ

ประเมินออกเป็น 3 ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  72.63  เทียบ
กับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2562 

4.2  วิเครำะห์สำเหตุของผลกำรประเมินที่ได้  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  4.1  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีควำมพึงพอใจมำกต่อการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดงเย็น มากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีท่ีผ่านมานั้น  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น  สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน และมีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  โดยข้อมูลที่จะท าให้หาสาเหตุ
ได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก   
 
5.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น            
มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ดังนี้ 

5.1  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดงเย็นดีขึ้น   
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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล     
ดงเย็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

  
ปัญหำ 
(1)  มีบางหมู่บ้าน บางจุดที่อันตราย ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(2)  ถนน  รางระบายน้ า ยังไม่สามารถด าเนินการการให้แล้วเสร็จทันตามห้วงปีงบประมาณ   
 
ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้

สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  (2)  เห็นควรพิจารณาด าเนินการก่อสร้างถนน รางระบายน้ า ให้เพียงพอ และทันตามห้วงเวลาของ
ปีงบประมาณ นั้นๆ 
  (3) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ควรจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้การพัฒนา พัฒนาได้
อย่างทั่วถึง 
  (4)  โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว หากไม่มีข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย ควรด าเนินการให้
ครบทุกโครงการกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น 
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รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผน  
ในระบบ E -plan 


