
~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

 ส่วนท่ี  6 
 

 
 
 
 
 
1. ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   203  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน     48  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  23.65  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและ  
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   203  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     39  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  19.21  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     2.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
 
3.  โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ที่ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม  
พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
1.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก  (ภายในต าบลดอนไผ่)  หมู่ที่ 1-7  

         งบประมาณ  150,000.-บาท 
1.2 โครงการจัดซื้อชุดลูกข่ายไร้สาย   งบประมาณ  480,000.-บาท 
1.3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบหน้าห้องเก็บของ 
       งบประมาณ      6,800.-บาท 
1.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน  งบประมาณ  112,000.-บาท 
1.5 โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม    
        งบประมาณ    20,000.-บาท 
1.6 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5   งบประมาณ  396,000.-บาท 

     รวมงบประมาณ 1,164,800.-บาท 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 2.1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        งบประมาณ    613,520.-บาท 
 2.2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ  งบประมาณ 3,310,500.-บาท 
 2.3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ      12,000.-บาท 
 2.4 โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม    

งบประมาณ      10,000.-บาท 
  2.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่ 
         งบประมาณ    181,210.-บาท 
  2.6 โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติ   งบประมาณ      40,000.-บาท 
  2.7 โครงการอุดหนุนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพต าบล งบประมาณ      80,730.-บาท 
  2.8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลดอนไผ่  งบประมาณ      48,000.-บาท 

รวมงบประมาณ 4,295,960.-บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 3.1 โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2561 

งบประมาณ         8,520.-บาท 
  3.2 โครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-  
    2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2    งบประมาณ       11,49๐.-บาท 

รวมงบประมาณ 20,010.-บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
- 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล าคลองแหล่งน้ าสาธารณะโดยใช้แรงงานราษฎรใน  
ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   งบประมาณ      123,000.-บาท 

5.2 โครงการขุดลอกคลองก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ คลองแช่ไห  
(บริเวณเข่ือนศาลพ่อดอกบัว) หมู่ที ่3 ต าบลดอนไผ่    งบประมาณ        41,000.-บาท 

รวมงบประมาณ 164,000.-บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ (โครงการ พยุงธรรม ค้ าไทย ถวายองค์ราชินี) 
        งบประมาณ          2,320.-บาท 
 6.2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ (โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)   งบประมาณ        82,850.-บาท 

6.3 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ (กิจกรรมจัดท าพวงมาลาประดับพระบรมฉายาลักษณ ์
รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)      งบประมาณ         1,500.-บาท 

 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

  6.4 โครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีด าเนินสะดวก  
         งบประมาณ       50,000.-บาท 
      รวมงบประมาณ 136,670.-บาท 
 รวมงบประมาณเดือน ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ทั้งสิ้น 5,781,440.-บาท 
 
4.  โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ที่ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึง กันยายน  
พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1.1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ลูกรัง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7   งบประมาณ 292,000 บาท 
 1.2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ โคมLED พร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  

           งบประมาณ 498,000 บาท 
     รวมงบประมาณ 790,000.-บาท 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  2.1 โครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่และผู้น าชุมชนต าบลดอนไผ่  
           งบประมาณ 241,000 บาท 

2.2 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   
          งบประมาณ 30,900 บาท 

2.3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย      
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ        งบประมาณ 3,090 บาท 

2.4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ     งบประมาณ 519,200 บาท 
2.5. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    งบประมาณ 2,768,500 บาท 
2.6. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    งบประมาณ  12,000 บาท 
2.7. โครงการอุดหนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม)  

          งบประมาณ 10,000 บาท 
2.8 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน    งบประมาณ 604,360 บาท 
2.9. โครงการอาหาร (เสริมนม) นักเรียน    งบประมาณ 419,204.40 บาท 

รวมงบประมาณ 4,608,254.40บาท 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  

ประจ าปี 2561 (เทศกาลสงกรานต์)     งบประมาณ 3,600 บาท 
3.2 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานส าหรับคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ต าบล ลูกจ้าง และผู้น าชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
ประจ าปี 2561        งบประมาณ 199,450 บาท 

3.3 โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน    งบประมาณ 17,240 บาท 
รวมงบประมาณ 220,290.-บาท 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
- 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   - 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์วันดอกล าดวนบาน ประจ าปี 2561  

งบประมาณ 90,000 บาท 
  6.2 โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี งบประมาณ 50,000 บาท 

6.3 โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   งบประมาณ 20,000 บาท 
รวมงบประมาณ 160,000.-บาท 

 รวมงบประมาณเดือน เมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561 ทั้งสิ้น 5,778,544.40บาท 
 
 

รวมทั้งปีงบประมาณทั้งสิ้น 11,559,984.40 บาท 
 

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

 


