
 
 

            บันทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู๋                   . 

ที ่ ขก 80001/2564     วนัที่  19    เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4               . 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๖4 รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2564     (ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) 

เรยีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทกุปี   

   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และสอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  จึงขอ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖4 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 (ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึง มีนาคม พ.ศ.2564) 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

     

                                                                   นนัทิชา ค าสอนจิก 
       (นางนันทิชา  ค าสอนจิก)    
                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

 ตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 (ระหวา่งเดือน ตลุาคม 2563- มนีาคม 2564) 

การใชจ้า่ยงบประมาณตามขอ้บญัญตัิ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง 

ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ มี จ านวน โครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565 ) เฉพาะปี 2564 จ านวน   รวมทั้งสิ้น  162  
โครงการ งบประมาณ  89,581,567.-  บาท (น าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 82 โครงการ 
ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งสิ้น  4   โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม - โครงการ คิดเป็นร้อยละ  (4*
100/82)  4.87 
 

- ตามข้อบัญญัติ  82 โครงการ 
- จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  -   โครงการ 
- ด าเนินการจริง  จ านวน    4   โครงการ 
- ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน     โครงการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนด าเนนิงาน   ประจ าปงีบประมาณ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนดู ่ อ าเภอหนองสองห้อง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร 
อุตสาหกรรม           
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 18.29 5,394,256 17.79 กองช่าง 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 19 23.17 858,379 2.83 กองช่าง 

รวม 34 41.46 6,449,512 21.27   
2) ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           
2.1 แผนงานการศึกษา 11 13.41 5,391,052 17.78 กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 8 9.76 5,391,052 17.78 ส านักงานปลัดฯ 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.66 290,000 0.96 ส านักงานปลัดฯ 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 10.98 240,000 0.79 ส านักงานปลัดฯ 
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 3.66 230,000 0.76 กองการศึกษาฯ 

รวม 34 41.46 11,542,104 38.07   
3) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม           
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน           
3.1 แผนการงานการเกษตร 1 1.22 30,000 0.10 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 1 1.22 30,000 0.10   
4) ยุทธศาสตร์ การเสริมความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
            
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4.88 120,000 0.40 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 4 4.88 120,000 0.40   
5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ           
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 7.32 485,000 1.60 ส านักงานปลัดฯ 
5.2 แผนงานงบกลาง 3 3.66 11,693,400 38.57 ส านักงานปลัดฯ 

รวม 9 10.98 12,178,400 40.17   



 
 

 รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.ดอนดู ่มดีงันี้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บา้นหนองแวงยาว 90,000  กองช่าง 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ 90,000  กองช่าง 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า 90,000  กองช่าง 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการซ่อมแซมถนน ในพื้นต าบลดอนดู่ 500,000  กองช่าง 

5. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองแวงยาว ม.1 

338,209.00  กองช่าง 

6. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองแสง ม.2 

357,755.00  กองช่าง 

7. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโนนท่อน ม. 3 

338,209.00 
ด าเนินการ

แลว้ 
กองช่าง 

8. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นหนองไผ่น้อย ม.4 

337,530.00 
ด าเนินการ

แลว้ 
กองช่าง 

9. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโนนสะอาด ม.6 

338,209.00  กองช่าง 

10. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นหวัหนองแวง ม.7 

338,209.00  กองช่าง 

11. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้าน
ห้วยตะกั่ว ม.10 

338,209.00  กองช่าง 

12. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นดอนดู่เหนือ ม.12 

338,209.00 
ด าเนินการ

แลว้ 
กองช่าง 

13. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นดอนดู่ ม.5 

317,253.00 
ด าเนินการ

แลว้ 
กองช่าง 

14. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 

44,395.00  กองช่าง 

15. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 

37,415.00  กองช่าง 

16. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้าน
หนองไผ่น้อย หมู่ที ่4 

37,345.00  กองช่าง 

17. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 5 

34,160.00  กองช่าง 

18. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้านหัว
หนองแวง หมู่ที ่7 (ก่อน อบต.ดอนดู๋) 

33,070.00  กองช่าง 

19. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้าน
หนองบัวลอง หมู่ที ่8 

111,075.00  กองช่าง 

20. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ า บ้านห้วย
ตะกั่ว หมู่ที่ 10 (คุ้มฟาร์ม) 

11,695.00  กองช่าง 



 
 

21. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองแวง
ยาว หมู่ที่ 1 

60,416.00  กองช่าง 

22. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทอ่น 
หมู่ที่ 3 

56,325.00  กองช่าง 

23. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองไผ่
น้อย หมู่ที ่4 

40,385.00  กองช่าง 

24. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนดู่ หมู่
ที่ 5 

26,335.00  กองช่าง 

25. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนน
สะอาด หมู่ที ่6 

89,133.00  กองช่าง 

26. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหวัหนอง
แวง หมู่ที่ 7 (คุ้มกองดิน) 

5,057.00  กองช่าง 

27. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุดหว้า 
หมู่ที่ 9 

76,708.00  กองช่าง 

28. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหว้ยตะกั่ว 
หมู่ที่ 10 

19,113.00  กองช่าง 

29. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 

26,022.00  กองช่าง 

30. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างขยายระบบ บ้านหวัหนองแวง ม.7 (หน้า
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว) 

36,045.00  กองช่าง 

31. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างระบบ ระบบจ าหนา่ยแรงต่ าบ้านห้วย
ตะกั่วม.10 (คุ้มในบ้าน) 

11,745.00  กองช่าง 

32. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บ้านหนองบัวลอง 
หมู่ที่ 8 

434,245.00  กองช่าง 

33. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 
9 

434,245.00  กองช่าง 

34. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้าน บา้นป่า
หวาย หมู่ที ่11 

328,512.00  กองช่าง 

35. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

อุดหนุนก่อสร้างขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า บ้านดอนดู่
เหนือ หมู่ที่ 12 (คุ้มซ้ือข้าว) 

81,760  กองช่าง 

36. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000  
กอง
การศึกษา 

37. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมแม่ลูกผกูพันธ์วันแม่แห่งชาติ 15,000  
กอง
การศึกษา 

38. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดซ้ือชุดยาสามัญประจ าบา้น 1,500  
กอง
การศึกษา 

39. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชน 

15,000  
กอง
การศึกษา 

40. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก(ศพด.3 แห่ง) 499,800  
กอง
การศึกษา 

41. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนค่าอาหารเสริมนม 7 โรงเรียน 1,508,832  
กอง
การศึกษา 

42. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ
สนับสนุน ภารกจิของเหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น 

20,000  สป. 

43. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขา้ว 30,000  สป. 



 
 

44. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมาน ฉันท์ของคนในชาต ิ

30,000  สป. 

45. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บา้นและระดับต าบล 30,000.00  สป. 

46. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบสูตรอาหารสัตว์
เค้ียวเอื้อง 

50,000  สป. 

47. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรยี ์

40,000  สป. 

48. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเกษตรส าหรับ 
เยาวชนในต าบลดอนดู ่

30,000  สป. 

49. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) 

30,000  สป. 

50. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

30,000  สป. 

51. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) เพื่อโครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจ าป ี2564 

20,000.00  สป. 

52. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต าบลดอนดู่ 20,000  สป. 

53. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการปลูกต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิมพระเกียรติฯร่วมใจ
ไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 

20,000  สป. 

54. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 100,000  
กอง
การศึกษา 

55. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม 30,000  
กอง
การศึกษา 

56. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 100,000  
กอง
การศึกษา 

57. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 173,400  
กอง
การศึกษา 

58. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศพด. 115,260  
กอง
การศึกษา 

59. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพือ่ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

120,000  สป. 

60. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมการท าขนมไทย 30,000.00  สป. 

61. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลดอนดู ่

150,000.00  สป. 

62. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อและควบคุมโรคอุบัติใหม ่

30,000.00  สป. 

63. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00  สป. 

64. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000.00  สป. 

65. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม 50,000.00  สป. 

66. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรมและฟื้นฟูผู้ปฏิบัตกิารฉุกเฉินเบื้องต้น 20,000.00  สป. 



 
 

67. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าอปุโภคบริโภคในพื้นที่ต าบล
ดอนดู่ 

20,000.00  สป. 

68. 
การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

240,000  สป. 

69. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 30,000  สป. 

70. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้ง
จุดตรวจ) 

100,000  สป. 

71. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝา่ยพล
เรือน 

60,000  สป. 

72. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรหนองสองห้อง ตามโครงการ
ฝึกอบรมผู้น าชุมชนคนประชารัฐป้องกันยาเสพติด 

30,000  สป. 

73. 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่

30,000  สป. 

74. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของ
บุคลากร 

300,000  สป. 

75. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

30,000  สป. 

76. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดท าสปอตประชาสัมพันธก์ารเก็บภาษี 10,000  กองคลัง 

77. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู ่

100,000  กองคลัง 

78. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

อุดหนุนองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น ตามโครงการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัต ิการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชนของ อปท. 

25,000  สป. 

79. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,713,400  สป. 

80. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,860,000  สป. 

81. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 120,000  สป. 

82. 
การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2564 20,000  สป. 

 

 

 

 

 



 
 

สรปุโครงการตามแผนพฒันาท้องถิน่ (ระหว่างเดือนตลุาคม 2563- 31 มนีาคม 2564) 
บรรจุในแผนพฒันาท้องถิน่  จ านวน  162  โครงการ 

ด าเนนิการจรงิตามข้อบญัญตัจิ านวน 4 โครงการ  คิดเปน็รอ้ยละ  4.87 

 
รายละเอยีดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณอบต.ดอนดู ่ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอ้บญัญตัฯิ 
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 

338,209.00 335,000.00 335,000.00 3,209.00 

2. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 

337,530.00 335,000.00 335,000.00 2,530.00 

3. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

338,209.00 337,500.00 0.00 709.00 

4. 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 5 

317,253.00 316,500.00 0.00 753.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ตารางเปรยีบเทยีบจ านวนโครงการ/กจิกรรมของแผนพฒันา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  

ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

ยุทธศาสตร ์
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕64 

ข้อบัญญตั ิ
คิดร้อยละ 

ตามแผนพฒันา 
ตาม 

ข้อบัญญตั ิ
ด าเนนิการ 

1.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เกษตร อุตสาหกรรม 

73 34 4  

2. ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

68 34 0 

3. ยุทธศาสตร์ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 1 0 

4.ยุทธศาสตร์ การเสริม
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10 4 0  

5. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

12 9 0 

รวม 164 82 4 4.87 
   
สรปุ โครงการตามแผนพฒันา (2561-2565)  รอบเดือน เมษายน (1 ต.ค.63 – 31 ม.ีค. 64) 
 บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  164  โครงการ ด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564  และจ่ายขาดเงินสะสม    (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2564) 
 
 คิดเป็นร้อยละ   4 x 100    =   4.87 
                                   164      


