
~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ส่วนท่ี  4 
 
 

 
 
1. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 

(๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   140  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน     99  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  70.71  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผล  
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   140  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     55  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  39.29  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     2.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
 
3.  โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา 
ปี 2560 

ประมาณการ                
ในแผน 

ปี 2560 

โครงการ 
อนุมัติตาม
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

โครงการ             
ที่ด าเนิน 
การจริง 

งบ 
ประมาณ 

1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ   

70 60,503,000.00 11 4,976,900.00 14 6,177,294.28 

2.ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต   34 5,671,500.00 27 10,583,378.00 17 9,194,577.18 

3.ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย   

17 2,557,000.00 50 3,652,000.00 8 323,920.00 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

5 80,000.00 2 45,000.00 - - 

5.ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6 3,538,000.00 3 105,000.00 4 151,800.00 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 760,000.00 6 600,000.00 12 558,870.00 

รวม 140 73,109,500.- 99 19,962,278.00 55 16,301,761.46 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 

1. โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมชุดค าสั่ง ชนิดไร้สาย ส าหรับควบคุมการเปิด   
    หรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 6      งบประมาณ      1,246,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อมชุดรับค าสั่ง ชนิดไร้สาย ส าหรับควบคุมการเปิด 
    หรือปิดแนวไฟฟ้า บริเวณถนนสายดอนคลัง – โรงฆ่าสัตว์  (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 2    
                                                                งบประมาณ       1,246,000 บาท 
3. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 1   งบประมาณ       79,247.14 บาท 
4. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 6   งบประมาณ       79,247.14 บาท 
5. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกลูกรังภายในต าบลดอนไผ่ หมู่ที่ 1-7  
          งบประมาณ         129,000 บาท 
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการติดตั้งเครื่องรับกระจายเสียงทางอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย  
    จ านวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง      งบประมาณ         220,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล บริเวณด้านหลัง อบต.ดอนไผ่  งบประมาณ         150,000 บาท 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง , หินคลุก (ภายในต าบลดอนไผ่) หมู่ที่ ๑-๗  

งบประมาณ         242,000 บาท 
 9. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4    งบประมาณ         387,000 บาท 
 10. โครงการก่อสร้างจัดท าป้ายบอกชื่อซอย หมู่บ้านต าบลดอนไผ่  งบประมาณ         206,000 บาท 
 11. โครงการปักโคนซอกันดินพัง ถนนสายราษฎร์ยินดี หมู่ที่ 4 ต าบลดอนไผ่ (จ่ายขาดเงินสะสม) 

งบประมาณ         118,000 บาท 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลดอนไผ่  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

งบประมาณ         491,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ต าบลดอนไผ่  (จ่ายขาดเงินสะสม) 
         งบประมาณ         490,000 บาท 

 14. โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมชุดรับค าสั่ง ชนิดไร้สาย ส าหรับควบคุมการเปิด 
        หรือปิดแนวไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายกิมเซียงกง  (ต่อจากโครงการเดิม ) 
         งบประมาณ       1,093,800 บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,177,294.28 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 

 1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ศพด./สพฐ.   งบประมาณ     554,083.40 บาท 
2. โครงการวัยรุ่นดอนไผ่ รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2560 

               งบประมาณ อบต. 36,560 บาท   
งบประมาณ            36,560 บาท 

3. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่ ประจ าปี 2560 
        งบประมาณ         195,450 บาท 
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ต่อ)  
  

4. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2560       งบประมาณ      234,800 บาท 
5. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง    งบประมาณ        59,000 บาท 
6. จัดซื้อจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง     งบประมาณ        52,000 บาท 
7. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ศพด./สพฐ  งบประมาณ   1,292,000 บาท 
8. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
        งบประมาณ        80,262 บาท 
9. โครงการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ        24,000 บาท 
10. โครงการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ   งบประมาณ   6,253,100 บาท 
11. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  งบประมาณ 168,853.78 บาท 
12. โครงการฝึกอบรมให้ประชาชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)  ประจ าปี 2560  
        งบประมาณ        27,200 บาท 
13. โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ห่างไกลยาเสพติด ต าบลดอนไผ่ เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
      ประจ าปี 2560       งบประมาณ        17,768 บาท 
14. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     งบประมาณ        25,000 บาท 
15. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์    งบประมาณ        72,000 บาท 
16. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน    งบประมาณ        52,500 บาท 
17. โครงการกิจกรรมขยะแยก แลกยิ้ม ของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  งบประมาณ        50,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,194,577.18 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย    
 

 1. โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
             งบประมาณ        14,610 บาท 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ประจ าปี 2560 
        งบประมาณ        10,200 บาท 
3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ    
    พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปี 2560 
        งบประมาณ     234,780 บาท 
4. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV      งบประมาณ       18,000 บาท 
5. โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 
        งบประมาณ  11,120 บาท 
6. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
    อ าเภอด าเนินสะดวก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   งบประมาณ  20,000 บาท 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  (ต่อ)  
 

7. โครงการให้บริการช าระภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2560  งบประมาณ           600 บาท 
8. โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี (พ.ศ.2560 - 2562)  
    ปรับปรุงครั้งที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  

         งบประมาณ       14,610 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 323,920 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
 -  
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการคลองสวย น้ าใส ประชารัฐร่วมใจ หน้าบ้านน่ามอง พ.ศ.2560  
        งบประมาณ   8,000 บาท 
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามรอยพระบาท และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลัก  
    เศรษฐกิจพอเพียง      งบประมาณ    113,100 บาท 
3. โครงการท าดีเพ่ือแม่ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  
    12 สิงหาคม 2560       งบประมาณ  11,600 บาท 
4. โครงการประชารัฐดอนไผ่ รวมพลังต าบลสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
        งบประมาณ      19,100 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 151,800 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ค่าจ้างเหมาจัดท าพวงมาลาในวันปิยมหาราช   งบประมาณ        1,000 บาท 
2. อุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     งบประมาณ      40,000 บาท 
3. อุดหนุนโครงการองุ่นหวานและของดีด าเนินสะดวก  งบประมาณ      50,000 บาท 
4. โครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
    มหาภูมิพลอดุลยเดช       งบประมาณ      84,700 บาท 
5. โครงการปลูกดาวเรือง เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดอก 
    ดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อหลวง”     งบประมาณ      63,330 บาท 
6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ประจ าปี 2560  
        งบประมาณ       5,300 บาท 
7. โครงการ อบต.ดอนไผ่ร่วมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.2560      งบประมาณ       9,140 บาท 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

8. โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในชุมชน ประจ าปี 2560  
        งบประมาณ             800 บาท 
9. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์วันดอกล าดวนบาน ประจ าปี 2560 
        งบประมาณ      129,900 บาท 
10. โครงการขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญตักบาตร ฟังพระเทศนา และร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ 
      ในวันวิสาขบูชา        ไม่ใช้งบประมาณ       
11. โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา    งบประมาณ        20,000 บาท 
12. โครงการอุดหนุนตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง    งบประมาณ        50,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 454,170 บาท 
 

รวมเงินประมาณทั้งสิ้น 16,301,761.46 บาท 
************************** 

 
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 

1. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
        งบประมาณ        13,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2560        งบประมาณ        11,000 บาท 

 3. โครงการวัยรุ่นดอนไผ่ รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2560 
         งบประมาณ.       90,630 บาท 
 4. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2560 
         งบประมาณ.     135,600 บาท 
 รวมเงินประมาณทั้งสิ้น 250,230 บาท 

************************** 
 


