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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลดุสิต 
เรื�อง  การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค3 บญัญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื,องการจัดทํางบประมาณ        
การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี  เพื,อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับ          
การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น            
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ,น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ,น และประกาศผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั,วไปอย่างน้อยปีละหนึ,งครั =ง ภายในเดือน
ธนัวาคมของทกุปี 
                      ดังนั =นเพื,อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ,น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.ดสุิต จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน  การจดัทํา 
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั =งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ,น        
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื,อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบและกํากบัการบริหารจดัการ 
อบต. ดสุิต ดงันี = 
 

 ก. วิสัยทศัน์ ขององค์การบริหารสว่นตําบลดสุิต  
         “ชมุชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ ทกุชีวิตมีคณุภาพพร้อม สิ,งแวดล้อมนา่อยู ่เสริมสร้างศกัยภาพประชาชน    
ทกุองค์กรชมุชนมีสว่นร่วมบริหาร" 
 

       ข. พันธกจิ ขององค์การบริหารสว่นตําบลดสุิต  
           1. พฒันาด้านเศรษฐกิจ 
  2. พฒันาด้านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 
  3. พฒันาด้านสาธารณสขุ 
  4. พฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม 
  5. พฒันาด้านสงคม 
  6. พฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7. พฒันาด้านสาธารณปูโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 
  8. พฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 
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    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิตได้กําหนดยุทธศาสตร์และ        
แนวทางการพฒันาไว้ 8  ยทุธศาสตร์  33 แนวทาง  ดงันี = 

   

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.1 สง่เสริมการรวมกลุม่เกษตรกร กลุม่อาชีพตา่งๆ เพื,อจดัระบบเครือขา่ย 
      1.2 สง่เสริม สนบัสนนุตลาดเพื,อสนองกลุม่อาชีพสูก่ลไกเสริมรายได้ตอ่ชมุชน 
      1.3 สง่เสริม สนบัสนนุให้มีศนูย์เรียนรู้อาชีพประจําตําบล 
      1.4 สง่เสริม สนบัสนนุ สร้างชมุชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง 
      1.5 สง่เสริม สนบัสนนุให้ประชาชนกําหนดแผนแม่บทชมุชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 สง่เสริมสนบัสนนุการจดัทํากิจกรรมการศกึษาทั =งในและนอกระบบ 
2.2 สง่เสริม สนบัสนนุสถาบนัทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาร่วมอนรัุกษ์และบํารุงรักษาศลิปะ        

จารีตประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถิ,น  วฒันธรรมท้องถิ,น  และปราชญ์ท้องถิ,น 
2.3 สง่เสริมสนบัสนนุทนุการศกึษาเพื,อยกมาตรฐานการศกึษา 
2.4 สนบัสนนุสง่เสริมศนูย์การเรียนรู้ข้อมลูขา่วสาร 
2.5 สนบัสนนุสง่เสริมการเรียนการสอนศีลธรรม ทั =งในและนอกสถานศกึษาตามหลกัวิถีพทุธ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 3.1 สง่เสริมสนบัสนนุให้ประชาชนออกกําลงักายสขุภาพ 
      3.2 สง่เสริมสนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านสาธารณสขุมลูฐาน 
     3.3 สง่เสริมการบริการด้านสาธารณสขุให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
      3.4 สนบัสนนุผู้สงูอาย ุ คนพิการ  เดก็  สตรี และผู้ ด้อยโอกาส  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
 4.1 สร้างจิตสํานกึให้ประชาชนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม 

      4.2 สง่เสริมสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชนในการบริหารจดัการสิ,งแวดล้อมที,ดี 
      4.3 พฒันาแหลง่ท่องเที,ยวและภมูิทศัน์ 
      4.4 รณรงค์เรื,องความสะอาดในครอบครัวในรูปแบบของการประกวดรางวลั 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 5.1 สง่เสริมสนบัสนนุเยาวชนให้มีกิจกรรมการออกกําลงักาย เพื,อป้องกนัยาเสพตดิ 
      5.2 สง่เสริมสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตของสถาบนัครอบครัว 
    5.3 สง่เสริมสนบัสนนุกลุม่ทางสงัคมและองค์กรชมุชน 
      5.4 จดัตั =งศนูย์กีฬาประจําตําบลดสุิต 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6.1 พฒันาสนบัสนนุศนูย์ข้อมลูในตําบลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      6.2 พฒันาการจดัเก็บข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในระบบโครงสร้างพื :นฐาน 
 7.1 พฒันาปรับปรุง บํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม 
      7.2 พฒันาปรับปรุง แหลง่นํ =าเพื,อการอปุโภคบริโภค 
      7.3 พฒันาความสะดวกสบายในชีวิตประจําวนัด้านไฟฟ้าและระบบประปา 
      7.4 สร้างถนนขนสง่ผลิตทางการเกษตรตามความจําเป็น 
 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 8.1 ประสานการมีสว่นร่วมของผู้ นําท้องถิ,น ประชาคม กลุม่พลงัมวลชน หนว่ยงานของรัฐ เอกชน     
               เพื,อประสานแผนพฒันาตําบล 
      8.2 พฒันาบคุลลากรที,เกี,ยวข้องให้มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ เพื,อให้สอดคล้องกบัการกระจายอํานาจ    
                สูอ่งค์กรปกครองท้องถิ,น 
      8.3  สง่เสริมสนบัสนนุให้ประชาชนมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย 
      8.4  สร้างองค์การบริหารสว่นตําบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
      8.5  พฒันาการจดัเก็บรายได้เข้าองค์กร  
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ง. การวางแผนพัฒนา 
                    องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิตได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที,บัญญัติไว้                          
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ,น พ.ศ.2548  โดยผา่นการมีสว่นร่วมของประชาชน  เช่น  การจดัเวทีประชาคม        
เพื,อรับฟังปัญหาและความต้องการที,แท้จริงของประชาชนในพื =นที, ก่อนนํามาจดัทําโครงการเพื,อพฒันาพื =นที,  ที,บรรจไุว้ในแผนพฒันา 3 ปี ตอ่ไป 
                        องค์การบริหารส่วนตําบลดสุิต  ได้ประกาศใช้แผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  เมื,อวนัที, 25 มิถนุายน 2556 โดยได้กําหนดโครงการที,จะดําเนินการ   
ตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดงันี = 
 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 รวม 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 5 190,000 6 370,000 5 230,000 16 790,000 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 9 3,550,000 12 5,650,000 9 3,550,000 30 12,750,000 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 7 810,000 11 2,075,000 9 975,000 27 3,860,000 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม 3 1,150,000 3 1,150,000 3 1,150,000 9 3,450,000 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม 9 972,000 9 972,000 9 972,000 27 2,916,000 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 200,000 1 100,000 1 100,000 3 400,000 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณปูโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 24 66,079,400 15 36,240,000 15 40,800,000 54 143,119,400 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 14 1,086,000 14 1,086,000 14 1,086,000 42 3,258,000 

รวม 72  74,037,400  71  47,643,000  65  48,863,000  208  170,543,400  
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      จ. การจัดทาํงบประมาณ             
                    ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื,อวันที,                
9 กันยายน 2556  โดยมีโครงการที,บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ.2557  จํานวน 34  โครงการ   งบประมาณ  9,463,900 บาท   สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์  ได้ดงันี = 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 3 650,000.00 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 7 4,198,100.00 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 4 645,000.00 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม 1 10,000.00 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม 5 821,800.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณปูโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 3 2,172,000.00 
8  ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 11 967,000.00 

รวม 34 9,463,900.00 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ขององค์การบริหารสว่นตําบลดสุิต   มีดงันี = 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ โครงการสนบัสนนุสง่เสริมกลุม่อาชีพ  เงินอดุหนนุทั,วไป
เงินรายได้อื,น ๆ 

140,000.00 เพื,อสง่เสริมกลุม่อาชีพ 
และกลุม่ตา่งๆ  

กลุม่อาชีพและกลุม่ตา่งๆ 

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอดุหนนุทั,วไป 10,000.00 เพื,อสง่เสริมสนบัสนนุ 
การดําเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตําบลดสุิต 

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการดําเนินงาน 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายได้อื,น ๆ 500,000.00 เพื,อสง่เสริมสนบัสนนุ 
การดําเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตําบลดสุิต 

รวม 3 โครงการ  650,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2 .ยทุธศาสตร์การพฒันา       
ด้านการศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวนัให้แก่ 
เดก็นกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุิต 

เงินอดุหนนุทั,วไป 2,658,400.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
การจดัการศกึษา 

เดก็นกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุิต 

โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)ให้แก่
เดก็นกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุิต 

เงินอดุหนนุทั,วไป 1,189,700.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
การจดัการศกึษา 

เดก็นกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุิต 

โครงการสงเคราะห์เดก็นกัเรียนยากจน  
โดยจดัรถรับ-สง่เดก็นกัเรียน ศพด.บ้านพรุวง 

รายได้จดัเก็บเอง 150,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
การจดัการศกึษา 

เดก็นกัเรียน ศพด.บ้านพรุวง 

โครงการบณัฑิตน้อย  รายได้จดัเก็บเอง 25,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
การจดัการศกึษา 

ศนูย์พฒันาเดก็เล็กฯ 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

รายได้จดัเก็บเอง 50,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
การจดัการศกึษา 

ศนูย์พฒันาเดก็เล็กฯ 

โครงการสนบัสนนุการจดักิจกรรมงาน 
วนัเดก็แหง่ชาต ิและกิจกรรมอื,นๆ 
ของเดก็และเยาวชน 

เงินอดุหนนุทั,วไป 80,000.00 เพื,อสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ  
ของเดก็และเยาวชน 

ตําบลดสุิต 

โครงการจดังานวนัสําคญัตา่งๆ เชน่ วนัปิยะ
มหาราช วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

รายได้จดัเก็บเอง 45,000.00 เพื,อระลกึถึงวนัสําคญัตา่งๆ อบต.ดสุิต 

รวม 7 โครงการ  4,198,100.00   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณสขุ 

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตําบลและเข้าร่วม 
การแขง่ขนักีฬาตา่งๆ  

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

300,000.00 เพื,อสนบัสนนุการแขง่ขนักีฬา ตําบลดสุิต 

โครงการพฒันาระบบบริการสาธารณสขุมลูฐาน 
หมู ่1 - 11 

เงินอดุหนนุทั,วไป 110,000.00 เพื,อพฒันาระบบบริการสาธารณสขุมลูฐาน ศสมช. หมู ่1 - 11 

โครงการสนบัสนนุสง่เสริมการป้องกนัโรคติดตอ่
และโรคไมต่ิดตอ่ เชน่ โรคไข้เลือดออก 
โรคพิษสนุขับ้า ฯลฯ 

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

135,000.00 เพื,อป้องกนัโรคติดตอ่และโรคไมต่ดิตอ่  ตําบลดสุิต 

โครงการสนบัสนนุกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
ตําบลดสุิต 

รายได้อื,น ๆ 100,000.00 เพื,อดแูลสขุภาพของประชาชน ตําบลดสุิต 

รวม 4 โครงการ  645,000.00   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และสิ,งแวดล้อม 

โครงการสนบัสนนุสง่เสริมการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม  

เงินอดุหนนุทั,วไป 10,000.00 เพื,ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม  ตําบลดสุิต 

รวม 1 โครงการ  10,000.00   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอดุหนนุทั,วไป 30,000.00 เพื,อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ตําบลดสุิต 

โครงการสนบัสนนุกองทนุสวสัดกิารตําบลดสุิต รายได้จดัเก็บเอง 171,800.00 เพื,อสนบัสนนุสวสัดกิาร
ตําบลดสุิต 

ตําบลดสุิต 

โครงการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน
ในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ 

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

60,000.00 เพื,อป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน 

ตําบลดสุิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพชดุชว่ยเหลือผู้ประสพ
ภยัตา่งๆ เชน่ OTOS EMS ฯลฯ 

เงินอดุหนนุทั,วไป 60,000.00 เพื,อให้การชว่ยเหลือผู้
ประสพภยัตา่งๆเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ชดุ OTOS 
EMS ฯลฯ 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

รายได้อื,น ๆ 500,000.00 เพื,อเตรียมความพร้อม
เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ตําบลดสุิต 

รวม 5 โครงการ  821,800.00   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันา
ด้านสาธารณปูโภค         
ในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสายบ้าน 
นายชํานาญ  ออ่นรัตน์ - สระนํ =าบ้านโคกปันฝ้าย หมู่ 3,6 

เงินอดุหนนุทั,วไป 642,000.00 เพื,อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ =น ถนน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางแยก ร.ร.สวนพิกลุ- 
บ.ทุง่มวง หมูท่ี, 6 

เงินอดุหนนุทั,วไป 651,000.00 เพื,อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ =น ถนน 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองค้อ-บ.นายชว่ยชาติ 
หมูท่ี, 9 

เงินอดุหนนุทั,วไป 879,000.00 เพื,อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้ดีขึ =น ถนน 

รวม 3  โครงการ  2,172,000.00   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันา        
  ด้านการเมืองและการบริหาร 

โครงการจดัทําเวทีประชาคมเพื,อจดั 
ทําแผนชมุชนและแผนพฒันาท้องถิ,น  

รายได้จดัเก็บเอง 13,000.00 เพื,อให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
ในการพฒันาท้องถิ,น  

การจดัทําเวทีประชาคม 

โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษา 
แก่บคุลากรของ อบต.ดสุิต 

รายได้อื,น ๆ 66,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน 

การสนบัสนนุทนุการศกึษา 
แก่บคุลากรของ อบต.ดสุิต 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ของ อบต.ดสุิต และผู้ เกี,ยวข้อง  

รายได้อื,น ๆ 30,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ของ อบต.ดสุิต และผู้ เกี,ยวข้อง  

โครงการเตรียมความพร้อม 
เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

รายได้จดัเก็บเอง 500,000.00 เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบตัิงาน 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุ 
การจดัการเลือกตั =ง 

รายได้จดัเก็บเอง 10,000.00 เพื,อสง่เสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

การจดัการเลือกตั =ง 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื,อง
ประชาธิปไตย 

เงินอดุหนนุทั,วไป 5,000.00 เพื,อสง่เสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

การรณรงค์ให้ความรู้เรื,อง
ประชาธิปไตย 

โครงการจ้างประเมินความพงึพอใจ 
ในการให้บริการประชาชนของ อบต. 

รายได้อื,น ๆ 25,000.00 เพื,อให้การปฎิบตัิงานอบต.ดสุติเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

การจ้างประเมินความพงึพอใจ 
ในการให้บริการประชาชนของ อบต.
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันา         
   ด้านการเมืองและการบริหาร 

(ตอ่) 

โครงการ อบต.เคลื,อนที,พบประชาชน รายได้อื,น ๆ 11,000.00 เพื,อให้การปฎิบตัิงาน อบต.ดสุิตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

โครงการ อบต.เคลื,อนที, 
พบประชาชน 

โครงการสนบัสนนุศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 
การจดัซื =อจดัจ้างของ อบต.ระดบัอําเภอ 

รายได้อื,น ๆ 35,000.00 เพื,อให้การปฎิบตัิงานอบต.ดสุติเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

ศนูย์ข้อมลูข่าวสารการจดัซื =อ 
จดัจ้างของ อบต.ระดบัอําเภอ 

โครงการจ้างเหมาจดัเก็บคา่นํ =าประปา รายได้อื,น ๆ 72,000.00 เพื,อให้การจดัเก็บรายได้ของ อบต. 
เป็นไปอย่าง มีประสทิธิภาพ 

การจ้างเหมาจดัเก็บคา่นํ =าประปา 

โครงการพฒันาระบบข้อมลูแผนที,ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  

รายได้อื,น ๆ 200,000.00 เพื,อให้การจดัเก็บรายได้ของ อบต. 
เป็นไปอย่าง มีประสทิธิภาพ 

ระบบข้อมลูแผนที,ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน  

รวม 11 โครงการ  967,000.00   
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 ฉ การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

       อบต.ดสุิต มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบญัญัตงิบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี =ผกูพนั/ ลงนามในสญัญา  รวม 24 โครงการ 
 จํานวนเงิน  7,679,084.65  บาท   มีการเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน  24  โครงการ   จํานวนเงิน 7,674,584.65  บาท   สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดงันี = 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี :ผูกพัน / 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 2 637,550.00 2 637,550.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 7 3,880,014.65 7 3,875,514.65 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 4 597,435.00 4 597,435.00 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดล้อม 1 6,090.00 1 6,090.00 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม 2 226,235.00 2 226,235.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณปูโภคในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 3 2,166,000.00 3 2,166,000.00 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 5 165,760.00 5 165,760.00 

รวม 24 7,679,084.65 24 7,674,584.65 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณ อบต.ดสุิต  ที,มีการก่อหนี =ผกูพนั/ลงนามในสญัญา  มีดงันี = 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่ สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา    
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสนบัสนนุสง่เสริมกลุม่อาชีพ  เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้อื,น ๆ 

140,000.00 39,200.00 
35,280.00 
30,300.00 
35,220.00 

สญัญาการยมืเงนเลที, 37/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 34/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 33/2557 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 26/2557 

03/04/2557 
24/03/2557 
28/03/2557 
04/04/2557 

1 
3 
3 
5 

โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการ
ดําเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้อื,น ๆ 500,000.00 6,000.00 
600.00 

5,000.00 
91,000.00 

394,950.00 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 20/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 25/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 21/2557 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 18/2557 
สญัญาการยมืเงิน 28/2557 

11/02/2557 
10/02/2557 
10/02/2557 
11/02/2557 
10/02/2557 

2 
2 
2 
7 
1 

รวม 2 โครงการ  640,000.00 637,550.00    
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวนัให้แก่
เด็กนกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุติ 

เงินอดุหนนุทั,วไป 2,658,400.00 64,600.00 
61,200.00 

1,234,000.00 
1,234,000.00 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที,2/2557 
บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 29/2557 

- 
- 

31/10/2556 
14/05/2557 
14/11/2556 
20/05/2557 

3 
3 
1 
1 

โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนกัเรียนในเขตพื =นที,ตําบลดสุติ

เงินอดุหนนุทั,วไป 1,189,700.00 562,227.40 
389,805.25 

สญัญาซื =อเลขที, 1/2557 
สญัญาซื =อเลขที, 2/2557 

31/10/2556 
14/05/2557 

5 
5 

โครงการสงเคราะห์เดก็นกัเรียน
ยากจน โดยจดัรถรับ-สง่เด็กนกัเรียน 
ศพด.บ้านพรุวง 

รายได้จดัเก็บเอง 150,000.00 71,250.00 
72,000.00 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 1/2557 
บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 30/2557 

31/10/2556 
14/05/2557 

3 
3 

โครงการบณัฑิตน้อย  รายได้จดัเก็บเอง 25,000.00 3,720.00 
21,280.00 

ใบสั,งจ้างเลขที, 33/2557 
บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 25/2557 

24/03/2557 
24/03/2557 

2 
4 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

รายได้จดัเก็บเอง 50,000.00 600.00 
45,000.00 
4,200.00 

ใบสั,งจ้างเลขที, 16/2557 
- 

ใบสั,งจ้างเลขที, 35/2557 

20/12/2556 
25/04/2557 
08/04/2557 

3 
1 
2 

โครงการสนบัสนนุการจดักิจกรรมงาน
วนัเดก็แหง่ชาติ และกิจกรรมอื,นๆ ของ
เด็กและเยาวชน 

เงินอดุหนนุทั,วไป 80,000.00 2,240.00 
2,500.00 

45,000.00 
30,000.00 

ใบสั,งซื =อเลขที, 17/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 14/2557 

บนัทตึกลงการจ้างเลขที, 15/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 14/2557 

09/01/2557 
08/01/2557 
08/01/2557 
07/01/2557 

2 
2 
3 
2 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

(ตอ่) 

โครงการจดังานวนัสาํคญัตา่งๆ เช่น 
วนัปิยะมหาราช วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 

รายได้จดัเก็บเอง 45,000.00 1,000.00 
6,422.00 

12,500.00 
1,770.00 
1,200.00 

13,500.00 

ใบสั,งจ้างเลขที, 2/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที,9/2557 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 5/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 29/25574 
ใบสั,งจ้างเลขที, 29/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที,57/2557 

21/10/2556 
27/11/2556 
02/12/2556 
13/03/2557 
14/03/2557 
18/07/2557 

1 
2 
2 
1 
1 
3 

รวม 7 โครงการ  4,198,100 3,880,014.65             
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา    
ด้านสาธารณสขุ 

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตําบลและ
เข้าร่วมการแขง่ขนักีฬาตา่งๆ  

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

300,000.00 84,900.00 
51,854.00 
7,590.00 

11,340.00 
41,000.00 
47,400.00 

816.00 
1,400.00 
3,700.00 
4,500.00 
4,500.00 
7,500.00 

- 
ใบสั,งซื =อเลขที, 36/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 38/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 39/2557 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 27/2557 
บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 28/2557 

ใบสั,งจ้างเลขที, 39/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 40/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 41/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 34/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 40/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 35/2557 

24/04/2557 
08/03/2557 
18/03/2557 
23/04/2557 
18/04/2557 
18/04/2557 
18/04/2557 
18/04/2557 
22/04/2557 
01/04/2557 
06/05/2557 
01/04/2557 

1 
3 
3 
7 
10 
10 
3 
3 
2 
1 
3 
2 

โครงการพฒันาระบบบริการสาธารณสขุ
มลูฐาน หมู ่1 - 11 

เงินอดุหนนุทั,วไป 110,000.00 110,000.00 - 29/09/2557 1 

โครงการสนบัสนนุสง่เสริมการป้องกนั
โรคติดตอ่และโรคไมต่ดิตอ่ เช่น โรค
ไข้เลอืดออก โรคพิษสนุขับ้า ฯลฯ 

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

135,000.00 76,935.00 
44,000.00 

ใบสั,งซื =อเลขที, 28/2557 
บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 23/2557 

13/03/2557 
20/03/2557 

4 
15 

โครงการสนบัสนนุกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพตําบลดสุติ 

รายได้อื,น ๆ 100,000.00 100,000.00 - 29/07/2557 2 

รวม 4 โครงการ  645,000.00 597,435.00    
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ,งแวดล้อม 

โครงการสนบัสนนุสง่เสริมการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ,งแวดล้อม  

เงินอดุหนนุทั,วไป 10,000.00 4,500.00 
600.00 
990.00 

บนัทกึตกลงการจ้างเลขที, 38/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 62/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 55/2557 

13/08/2557 
08/08/2557 
08/08/2557 

2 
5 
5 

รวม 1 โครงการ  10,000.00 6,090.00    
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม โครงการสนบัสนนุกองทนุสวสัดกิารตาํบลดสุติ รายได้จดัเก็บเอง 171,800.00 171,800.00 - 29/09/2557 1 

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ 

เงินอดุหนนุทั,วไป,
รายได้จดัเก็บเอง 

60,000.00 16,800.00 
4,465.00 
3,000.00 
3,000.00 

16,800.00 
2,400.00 
3,000.00 
4,970.00 

- 
ใบสั,งซื =อเลขที, 17/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 18/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 17/2557 

- 
ใบสั,งจ้างเลขที, 36/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 37/2557 
ใบสั,งซื =อเลขที, 37/2557 

23/12/2556 
23/12/2556 
23/12/2556 
23/12/2556 
08/04/2557 
08/04/2557 
08/04/2557 
08/04/2557 

1 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
2 

รวม 2 โครงการ  231,800.00 226,235.00    
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา   
ด้านสาธารณปูโภค 
ในระบบโครงสร้างพื =นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง 
สายบ้านนายชํานาญ ออ่นรัตน์ - สระนํ =า
บ้านโคกปันฝ้าย  หมู ่3,6 

เงินอดุหนนุทั,วไป 642,000.00 640,000.00 สญัญาจ้างเลขที, 3/2557 15/05/2557 60 

โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง 
แยก ร.ร.สวนพิกลุ-บ.ทุง่มวง  หมูท่ี, 6 

เงินอดุหนนุทั,วไป 651,000.00 649,000.00 สญัญาจ้างเลขที, 2/2557 07/05/2557 60 

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกหนองค้อ- 
บ.นายช่วยชาติ  หมูท่ี, 9 

เงินอดุหนนุทั,วไป 879,000.00 877,000.00 สญัญาจ้างเลขที, 4/2557 15/05/2557 60 

รวม 3 โครงการ  2,172,000.00 2,166,000.00    
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที�มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงนิ 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที� 
เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินงาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการจดัทําเวทีประชาคมเพื,อจดัทํา
แผนชมุชนและแผนพฒันาท้องถิ,น  

รายได้จดัเก็บเอง 13,000.00 5,620.00 ใบสั,งซื =อเลขที, 26/2557 28/02/2557 1 

โครงการจ้างประเมินความพงึพอใจ 
ในการให้บริการประชาชนของ อบต. 

รายได้อื,น ๆ 25,000.00 25,000.00 สญัญาจ้างเลขที, 5/2557 27/06/2557 4 

โครงการจ้างเหมาจดัเก็บคา่นํ =าประปา รายได้อื,น ๆ 72,000.00 6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 

สญัญาจ้างเลขที, 4/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 13/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 29/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 32/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 41/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 50/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 59/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 69/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 79/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 86/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 95/2557 

01/10/2556 
31/10/2556 
29/11/2556 
27/12/2556 
31/01/2557 
28/02/2557 
31/03/2557 
30/04/2557 
30/05/2557 
30/06/2557 
31/07/2557 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

โครงการสนบัสนนุศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 
การจดัซื =อจดัจ้างของ อบต.ระดบัอาํเภอ 

รายได้อื,น ๆ 35,000.00 35,000.00 - 11/03/2557 1 

โครงการพฒันาระบบข้อมลูแผนที,ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สนิ  

รายได้อื,น ๆ 200,000.00 6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
4,140.00 
6,000.00 

สญัญาจ้างเลขที, 60/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 70/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 78/2557 
สญัญาจ้างเลขที, 85/2557 
ใบสั,งจ้างเลขที, 59/2557 

สญัญาจ้างเลขที, 94/2557 

31/03/2557 
30/04/2557 
30/05/2557 
30/06/2557 
28/07/2557 
31/07/2557 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 5 โครงการ  345,000.00 165,760.00    
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ช. ผลการดาํเนินงานอื�นๆ 
          องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557     
ในเขตพื =นที,  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื =นที,  จนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั =งในพื =นที,และ      
พื =นที,ใกล้เคียง  โดยมีผลการดําเนินงานที,สําคญัดงันี = 
 
 

   1.โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตําบล “ดสุิตเกมส์  ครั =งที, 14” 
 

 
 
 
   
 

  2. โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาต ิ ประจําปี 2557 
 
 
 
 
 
   3.โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2557 
 
 
  
 
 
 

   4. โครงการสมัมนาเครือขา่ยเกษตรกรผู้ เลี =ยงโคในจงัหวดันครศรีธรรมราช และกิจกรรมการประกวดโค 
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สรุปความเห็นจากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

 
..................................................... 

 
 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต  ได้ประชุมเม่ือ
วันท่ี 18 ธันวาคม 2557 เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต          
ประจําปีงบประมาณ  2557  เรียบร้อยแล้ว  และมีความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 
 

      1. ควรดําเนินการโครงการต่างๆตามท่ีได้วางแผนพัฒนาไว้ 
      2. ให้พิจารณาหาทางแก้ปัญหาเรื่องอาหารเสริม (นม) ท่ีเสื่อมคุณภาพเพราะส่งผลต่อเด็กนักเรียน 
      3. ให้ปรับปรุงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจําปีและเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอ 
        4. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาถนนชํารุดในเบ้ืองต้นให้รวดเร็วเพราะบางจุดเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมา 
 


