
                                                                                                                                                                               

   
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แล้วน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือจัดท าเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               
 

 เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

จ านว
น 

งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

23 930,000 23 930,000 23 11,222,000 23 11,382,000 23 11,382,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถด้าน
การเกษตร 

15 0 15 0 15 1,680,000 15 5,730,000 15 5,730,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม 
และกีฬา 

37 0 37 2,850,000 38 18,626,000 38 21,246,000 38 21,246,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

22 120,000 22 150,000 22 1,985,000 23 2,005,000 23 2,005,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัการ
ความปลอภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

14 0 14 0 16 5,345,000 17 5,360,000 17 5,360,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

147 500,000 147 38,164,400 150 213,972,400 158 235,912,344 154 248,891,244 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านกรจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 0 12 0 12 3,585,000 12 3,585,000 12 3,585,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

30 0 30 1,080,000 30 6,659,000 30 6,459,000 32 15,549,000 

รวม 300 1,550,000 300 43,174,400 306 263,074,400 316 291,679,344 314 313,748,244 

 

 

 

 

 

 

2



                                                                                                                                                                               
 

การจัดท างบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 46 โครงการ 
งบประมาณ 22,498,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 14,824,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 2 320,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา 14 3,838,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 360,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 180,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 5 2,066,400 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 150,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 3 760,000 

รวม 46 22,498,900.0 

 
 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลดอนประดู่ มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน 

28,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้านใน
ต าบล 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

15,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและ
เยาวชน 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมศักยภาพ
สตร ี

11,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตร ี กลุ่มสตรี 11 
หมู่บ้าน 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

3,100,000 ส านักปลดั เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้พิการในต าบล 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เงินสมทบ
กองทุนสวัสิการ
ชุมชน 

20,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

สบทบ
เงินกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

90,000 ส านักปลดั เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบล 
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7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อบรมกฎหมาย
ท้องถิ่นและ
กฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

30,000 ส านักปลดั เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู ้

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

11,500,000 ส านักปลดั สงเคราะห์ผูสู้งอายุ ตั้งแต่ 
60 ปี ขึ้นไป 

ผู้สูงอายุ ใน
ต าบล 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมผูสู้งอาย ุ 15,000 ส านักปลดั ส่งเสริมผูสู้งอาย ุ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมผูสู้งอายุ
ในต าบล 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส 

15,000 ส านักปลดั ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตร 
 

ขุดลอกแหล่งน้ า 
คูคลอง เพื่อ
การเกษตร 

300,000 กองช่าง เพื่อส่งเสริมการเกษตร ขุดลอกแหล่ง
น้ า ในต าบล 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตร 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
คุณภาพดิน 

20,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

แปลงเกษตร
ของประชาชน
ในต าบล 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ปัจฉิมนิเทศเด็ก
ปฐมวัย 

30,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพดา้น
การศึกษา 

ปัจฉิมนิเทศเด็ก
ปฐมวัย 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ค่ายกลางวันเด็ก
ปฐมวัย 

20,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพดา้น
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ศึกษานอก
สถานท่ีเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพดา้น
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 
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16 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพดา้น
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 ศูนย ์

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม   
ภูมิปัญาท้องถิ่น
และกีฬา 

พัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย 

30,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพดา้น
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

จัดงานวันเด็ก 50,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความส าคญักับเด็ก 

เด็กในต าบล 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

จัดซื้ออาหารเสริม
นมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนประถม
ในต าบล 

1,440,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยแกเ่ด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ
โรงเรียนประถม
ในต าบล 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

760,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
กลางวันเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 

263,500 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

ส่งเสริมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

10,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งส่งเสริมประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

จัดพิธีวันส าคญั
ต่างๆ 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

กีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ 

60,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรักและ
สามัคคีความสมัพันธ์ 

กีฬาร่วม
หน่วยงาน
ราชการใน
ต าบล 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาประจ าป ี

450,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา
ให้แก่ประชาชน 

กีฬาประชาชน
ในต าบล 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

จัดส่งนักกีฬา ซึ่ง
เป็นตัวแทนของ
เทศบาลต าบล
ดอนประดูเ่ข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
ต่างๆ 

150,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาให้
เด็กในต าบล 

เด็กท่ีผ่านการ
คัดเลือกระดับ
ต าบล 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม ภู
มิปัญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

450,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมใน
ต าบล 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

รณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 ส านักปลดั เพื่อป้องกันและควบคุม
โรค 

ควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออกใน
ต าบล 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 ส านักปลดั เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์เลี้ยง 

ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

จัดการขยะมูล
ฝอย 

30,000 ส านักปลดั เพื่อจัดการเรื่องขยะมลู
ฝอยในต าบล 

ให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ป้องกันโรคปาก
เท้าเปื่อย โค สุกร  

20,000 ส านักปลดั เพื่อป้องกันและควบคุม
โรค 

ฉีดวัคซีนให้แก่
โค กระบือ 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

แก้ไข ปัญหาดา้น
อาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี  

30,000 ส านักปลดั เพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  

อบรมให้ความรู้
แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ป้องกันยาเสพติด
ในเด็กและ
เยาวชน 

20,000 ส านักปลดั เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 

ให้ความรู้แก่
เด็กเยาวชนใน
ต าบลเรื่องยา
เสพติด 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
พระราชด าร ิ

220,000 ส านักปลดั เพื่อส่งเสริมให้เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้แก่
หมู่บ้าน 11 
หมู่บ้าน 
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34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)หรือฝึก
ทบทวนประจ าป ี

40,000 
 
 
 

 

ส านักปลดั เพื่อให้ความรู้แก่
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน 

อบรมให้ความรู ้

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ฝึกอบรมทบทวน
การดับเพลิงเบื้องต้น
แก่เจ้าหน้าที่ 
พนักงานจ้าง 
สมาชิก อปพร. 

50,000 ส านักปลดั เพื่อให้ความรู้แก่เจา้หน้า 
พนักงาน 

อบรมให้ความรู ้

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ฝึกอบรมหลักสตูร
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ 
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 ส านักปลดั เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น า ในชุมชน 

ฝึกอบรม 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต,์ปีใหม ่

40,000 ส านักปลดั เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

ช่วงเทศกาลวัน
ส าคัญ 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สารณณูปโภค 

ถมดินปรับพื้นท่ี
ส านักงานเทศบาล
ต าบลดอนประดู่ หมู่
ที่ 7 

461,000 กองช่าง เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณส านักงาน 

ถมดินขนาด
พื้นที่ 948.83 
ตารางเมตร 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สารณณูปโภค 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดดอน
ประดู่ ม.4 

496,400 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้รถถนน
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ขนาดกว้าง 
4 ม.ยาว 170 ม.
หนา 0.15 ม. 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สารณณูปโภค 

ปรับปรุงผิวถนน
แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านนาย
ประมติร – บ้านนาย
อนันต์ ม.6 

471,000 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้รถถนน
และขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงผิวแอส
ฟัลติกท์
คอนกรีต กว้าง 
4 ม.ยาว 396 ม. 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สารณณูปโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
(กลุ่มบ้านควนดิน)
หมูที่ 10 

208,000 กองช่าง เพื่อหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 6 
นิ้ว ลึก 100 ม. 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สารณณูปโภค 

อุดหนุนส่วนราชการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
สาขาปากพะยูน 
เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่าย 

430,000 
 
 
 
 
 

กองช่าง เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 3 
เฟส 

6

7



                                                                                                                                                                               
 
 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดอนประดู่นาวาน
สืบสานข้าวสังหยด
อินทรีย์ 

150,000 ส านักปลดั เพื่อสืบสานข้าวสังหยด
อินทรีย์ให้อยู่คู่ดอนประดู่
สืบไป 

ให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน จัด
ปีละ 2 ครั้ง 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

700,000 ส านักปลดั เพื่อสร้างประชาธิปไตยใน
สังคมเพื่อเข้ามาบริหาร
บ้านเมือง 

จัดการเลือกตั้ง 
เลือกตั้งซ่อม 
สมาชิก 
ผู้บริหาร 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และกิจกรรมการจัด
ประชุมประชาคม 

40,000 ส านักปลดั เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เกิด
ประโยชน ์

จัดเวท่ี
ประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบล
และการมีส่วน
ร่วมในด้านอื่น 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจดัการทีด่ ี

รักป่า รักน้ า รัก
แผ่นดิน 

20,000 ส านักปลดั เพื่อให้ประชาชนมีความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน 
และเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการเพื่อฌ
ฉลิมพระเกียรต ิ
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 การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ  จ านวนเงิน 33,764,052  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 26 โครงการ จ านวนเงิน 32,057,300  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ในชุมชน 

3 525,352 3 521,384 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 13,057,300 3 13,057,352 

การพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

- - - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 

9 2,016,000 9 2,016,000 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 90,000 2 58,012 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

9 18,075,400 9 16,868,800 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
การเมืองและบริหาร
จัดการที่ดี 

- - - - 

รวม 26 33,764,052 23 32,057,300 
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2563 

(1) โครงการตามงบประมาณเทศบัญญัติประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ฝึกอบรมจิตหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

50,000  45,650 4,350 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดการความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

40,000  12,362 27,638 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว 

264,000  238,000 26,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย 20,000  19,990 10 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

จ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

197,000  160,251 36,749 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ศึกษานอกสถานที่ 25,000  24,610 390 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 

780,000  779,000 1,000 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000  998,000 200 

9 ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือ/เยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) 

485,352  485,352 0 

10 ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

20,000  19,200 800 

11 ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า 

20,000  16,832 3,168 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมศักยภาพสตรี 11,000  11,000 0 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาปากพะยูน
เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า 3 เฟส ณ 
เทศบาลต าบลดอน
ประดู่ 

430,000  391,300 38,699 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

จัดกิจกรรมลอยกระทง 550,000  549,971 29 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆหรือวันส าคัญของ
ทางราชการ และงาน
ประเพณีต่างๆ 

50,000  18,800 31,200 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ถมดินปรับพ้ืนที่หลัง
ส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนประดู่ หมู่ 7 

 461,000  460,500 500 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังวัด
ดอนประดู่ หมู่ที่ 4 

496,400  496,000 400 

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงผิวถนนแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายประมิตร –
บ้านนายอนัน หมูที่ 6  

471,000  470,000 1,000 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10,1,8 ต าบลดอน
ประดู่ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2,800,000 2,110,000 2,110,000 690,000 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 
2,7 ต.ดอนประดู่ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

4,902,000 4,902,000 4,902,000 0 
 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายปาก
ศาลา-ม่วงทวน หมู่ที่ 
1,9 ดอนประดู่ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

8,515,000 8,039,000 8,039,000 476000 

22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
ดอนประดู่ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

30,000 30,000 30,000 0 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง
โรงเรียน วัดหัวควน – 
คลองหัวควน หมูที่ 3  
(งบเหลือจ่าย) 

474,000 474,000 474,000 0 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(อุดหนุนทั่วไป) 

11,500,000  10,262,100 1,237,900 

25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(อุดหนุนทั่วไป) 

3,100,000  2,723,200 376,800 
 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(อุดหนุนทั่วไป) 

90,000  72,000 18,000 

 

 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนประดู่ได้ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เพ่ือติดตามและประผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้ 

- การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เอาโครงการมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) คิดเป็นร้อยละดังนี้ 

     โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563   จ านวน  306 โครงการ 
     จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  46 โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  15.03  

- การด าเนินงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ
ดังนี้ 
โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  จ านวน 46 โครงการ 
ได้จัดท าโครงการในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. จ านวน 26 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 56.52  
 

เทศบาลต าบลดอนประดู่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
พ้ืนที ่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

                                                                          (ลงชื่อ)  

                                                     (นายจรัญ  จันทร์แก้ว) 
                                                     นายกเทศมนตรีต าบลดอนประดู่ 
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