
 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6       
พ.ศ. ๒๕๕6 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

  ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
  ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
  ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
  ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

  ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
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ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงกันยายนพ.ศ. ๒๕๖4) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ  ข้อ ๑๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

                    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
   เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน  ไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งใน
รูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชา
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สังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

  1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า งบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย  
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙    
ข้อ ๔   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
              ๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
                 ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
              ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้ เงินอุดหนุน 
               ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม  หรือเงินกู ้
                 ระเบียบกระทรวงมหาไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้
ทราบถึง จุดแข็ง (strengths)   จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 
ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
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พอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ง
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
  ๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
  ๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
  ๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
  ๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
  ๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

  3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑ 

                    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒  
                    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓  
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 
(๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 
(๕)   
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ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดดำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกป ี

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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   4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

      หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 0357  ลงวันที่  19 มกราคม 
2561  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕
61  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

    คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

  ๔.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
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    (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น   
   (๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

     มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่ง
น้ าในการเกษตรพอเพียง   
      ๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
      เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีทีอ่ยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
     ๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
      ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ
พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
    ๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

            มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรม เพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
      ๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
          ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
      ๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชี วิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
   (๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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   (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี

ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
   (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อปท. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ        
   (๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

  ๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต  อปท.นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น 

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

  ๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง  
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
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   ๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
    ๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

  ๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
   ๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
    ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้   

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

        (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
        (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  (๔) เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบ 

รวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
     เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
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เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis)  

    ๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
     (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

         ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

     (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
        โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการ
ด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  ๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

                ๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

           ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

     ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

           ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผน ง าน ให้ มี ค ว ามกร ะจ่ า ง ชั ด  เ พ่ื อ ข จั ดปั ญห า อุ ปส ร รคที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นแ ต่ ล ะขั้ น ตอน ให้ ห มด ไป 
             ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิ เ ค ร าะห์ จ ะน า ไปสู่ ก า ร พัฒนาแผนงาน ให้ มี ค ว าม เหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น  
                  ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)  
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  ๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

          ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

   7.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ประกอบด้วย 

(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

8. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลไทรทอง   

1.) วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ใช้วิธีการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ  ดังนี้ 

 แบบรำยงำน ประกอบด้วย 
 1. แบบประเมินผลแผนกำรพัฒนำ (Input) 
  แบบที่ 1  กำรประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาของท้องถิ่น ว่าด าเนินการครบถ้วนทุก
ขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไป 

  ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์ก าปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
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  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 2  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 

 2. แบบติดตำมแผนกำรพัฒนำ (Process) 
  แบบท่ี 2 แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตรมาส  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ  
  1. การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  4 ปี 
  2.  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  ประโยชน์ 
  1. เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว  ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
  2. เป็นเครื่องส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรก
ของปีงบประมาณ 

  องค์ประกอบของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ  4 ส่วน  คือ 
   ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อหน่วยงาน 
    - ไตรมาสที่รายงาน 
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   ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
    - จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี 
    - จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
    - ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี ........... 
    - จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
    - การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ส่วนที่ 3 
    - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
   ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนำ (Output) 
แบบที่ 3  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  (e-Plan) 
  วัตถุประสงค์ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

  ประโยชน์ 
  1. เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด (Output) 
  2. เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring  and  Evaluation  Unit : M&E Unit)  เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (Outcome  and  Impact) 

  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน) 

  องค์ประกอบ 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ  3 ส่วน  คือ 

1. รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
3. รายงานโครงการที่เบิกจ่าย (โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) ในรอบระหว่างเดือนตุลาคม

2563 – เดือนกันยายน  2564 
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2. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ก าหนดแนวทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan)  จาก www.dla.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
(Input) 

แบบที่ 3 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่น 

แบบติดตามแผนพัฒนา 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
(Output) 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที ่1 
การประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เครื่องมือ 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่น 

 

แบบรำยงำน 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ส่วนท่ี ๒ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.  วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
        “ธรรมาภิบาลก้าวหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.  พันธกิจ (vision) 
พันธกิจกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 

1.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึง มีน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี  
ถนนสัญจรไปมาสะดวก 
2.) ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัย  
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   3.) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ 
4.) รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม  พัฒนาสมาชิก อปพร.ให้เข้มแข็ง 
5.) ดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี 
6.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ   
บริหารงาน อบต. และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงาน  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน  ภาคประชาชน 
8.) ส่งเสริมการอินทรีย์และสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

๓.  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
1.) เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคทุกครัวเรือน การสัญจรไปมาสะดวก 
2.) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3.) เพ่ือให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นและมีสุขภาพแข็งแรง 
4.) เพ่ือลดความเสี่ยงทรัพย์สินและชีวิต 
5.) เพ่ือให้ประชาชนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
6.) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
7.) เพ่ือให้การบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ 

ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสระแก้วมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาสาธารณูปโภค  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง   

และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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แนวทางท่ี 2  พัฒนาการคมนาคมขนส่ง พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้าน และเส้นทางขนส่ง   
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีสภาพใช้การได้ตลอดปี สัญจรไปมาสะดวกและได้มาตรฐาน ส่งเสริมความปลอดภัยใน
การสัญจร 

2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 

พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างความสามัคคีและมีวินัยสามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  พัฒนาบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3) ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาชุมชนและประชาชนให้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพ่ิมพูนทักษะในการผลิตและ
การตลาด  ตลอดจนพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุ่มระดับท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปลูกผักสวนปลอดสารพิษ   
การประมง และเพ่ิมความรู้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

4) ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีกลไกการจัดการเพ่ือป้องกันและลดข้อขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

5) ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกรูปแบบ  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ลดขั้นตอนในการให้บริการ 
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ส่วนที ่๓ 
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน 

ค ำชี้แจง 

แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และการคมนาคม
ขนส่ง 

- - 21 3,790,000 75 20,352,500 56 14,871,500 50 14,535,000 

2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม
และความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

- - 52 7,699,460 83 13,047,800 87 12,959,800 82 13,429,800 

3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสง่เสรมิอาชีพใน
ชุมชน 

- - 1 100,000 16 1,656,000 21 3,646,000 15 1,456,000 

4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

- - 9 2,350,000 27 16,243,500 31 16,993,500 29 13,051,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - 12 665,000 16 3,095,000 19 2,945,000 14 1,395,000 

รวม - - 95 14,604,460 216 54,394,800 214 51,415,800 190 43,866,800 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564      
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2564 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร ์

โครงกำรตำมข้อบญัญัติ
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564  

โครงกำรตำม 
เงินสะสม 

โครงกำรเงิน 
นอกงบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร 
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง 

4 1,636,900 - - - - 

2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4 1,032,000 - - 5 115,000 

3.การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 

4 140,000 - -   

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 725,000 - - 3 1,482,000 

5.บริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 33 21,953,100 - - - - 

รวม 56 25,487,000   8 1,597,000 
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ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล จังหวัดและอ ำเภอ และโครงกำรที่จ่ำยขำดเงินสะสม 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

1.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคมขนส่ง 
1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า        
ซอยหลังวัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า   -  - 498,000 

2. โครงการก่อสรา้งอาคารโดมของหมู่บ้านคลองไผ ่   -  - 364,000 
3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองลาภใกล ้   -  - 469,000 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ซอยจันทรา หมู่ที่ 8 บ้าน
คลองยางนอก   -  - 298,500 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง  - - 73,500 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ ่  - - 90,400 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  - - 98,300 
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง  - - 80,200 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล ้  - - 93,900 
10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก  - - 40,200 
11. โครงการย้ายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์      
หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง  - - 125,000 

2.พัฒนำสังคมและควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคลองหาดโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

- -  60,000 

2.โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์  - - 14,046 
3.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลไทรทอง ประจ าปี 2564 - -  180,000 

4.โครงการจัดกจิกรรมทางศาสนา (เข้าพรรษา) - -  20,000 
5.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - - 53,858 
6. โครงการเฝ้าระวังและควบคมุภัยไข้เลือดออก  - - 98,468 

7. โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อ และโรคระบาด) - -  20,000 
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  - - 391,032 

9.โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ - -  70,000 
10. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส (บ้านนางสาวสุนิสา  สุขเงิน 
ม.4)  - - 50,000 

11. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส (บ้านนางเภา  เพียงกระโทก 
ม.4)  - - 10,000 

12. โครงการปรับปรุงบ้านให้แกผู่พ้ิการ (นายทรัพย์  ใยส าลี ม.8)  - - 15,000 
13. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผูส้งูอายุให้
เหมาะสมและปลอดภยั (นางทัด แย้มโกสมุ ม.7)  - - 20,000 
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14.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภยั (นางเภา  เพียงกระโทก ม.4)  - - 20,000 

15.อาหารเสรมิ(นม)โรงเรียนบ้านหินกอง/โรงเรยีนสามัคคสีกุลอรณุวิทยา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง/ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรทอง  - - 487,849 

16.อาหารกลางวัน โรงเรยีนบ้านหินกอง/โรงเรยีนสามัคคสีกุลอรณุวิทยา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง/ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรทอง  - - 1,311,660 

3.กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงและส่งเสริมอำชีพในชุมชน 
1.อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอคลองหาด โครงการจัดงานชมพูห่วานและ
ของดีอ าเภอคลองหาด 

- -  100,000 

2.โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านต าบลไทรทอง (การท าขนมไทย)  - - 18,000 
3.โครงการส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาสทางสังคม
(ส่งเสรมิอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ)  - - 18,000 

4.โครงการอบรมให้ความรูด้้านการเกษตรกรรมปศุสตัว์และหัตถกรรมเรื่อง 
การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส ์ - -  35,000 

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการประเทศไทย  ไร้ขยะมลูฝอย  อบต.ไทรทอง   -  - 23,567 
2.โครงการอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขับเคลื่อนเครือข่าย
อาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.)   -  - 35,113 

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ (เสริมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) 

-  -   20,000 

4.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึง่ถาวรดาดด้วย คสล. คลองไทรเดีย่ว     
หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว  - - 494,000 

5.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึง่ถาวรดาดด้วย คสล. หมู่ที่ 3          
บ้านคลองไผ ่  - - 494,000 

6.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ ากึง่ถาวรดาดด้วย คสล. หมู่ที่ 8          
บ้านคลองยางนอก  - - 494,000 

7.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรต ิ - -  20,000 
5.บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

1.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์     - 6,955 
2.โครงการต่อเติมบ้านพักพนักงาน อบต.ไทรทอง (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไทรทอง) 

 - - 143,000 

3.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน  - - 416,000 
4.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้านหินกอง  - - 229,000 
5.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.ไทรทอง  - - 333,000 
6.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง            
(ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรทอง) 

 - - 126,000 

7.โครงการอุดหนุนรัฐพิธีอ าเภอคลองหาด  - - 40,000 
8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยส ารวจความพึง
พอใจในงานบริการ อบต. 

 - - 25,000 

9.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 - - 65,000 

10.โครงการประชาสัมพันธ์การจดัเก็บภาษ ี  - - 5,282 
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11.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันผูสู้งอาย ุ - -  63,700 
12. จดัซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) - -  854,000 

ส่วนที่  3  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
            1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านการบริหารสาธารณะ เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า  

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรท าการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  หมู่ที่ 1 – 8 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 กันยายน 2564 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2564 
 3.ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 56 14,871,500 4 1,636,900 4 1,636,900 4 1,629,500 

2.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

21 3,646,000 4 1,032,000 0 0 0 0 

3.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 31 2,089,500 4 140,000 0 0 0 0 

4.พัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 87 12,302,800 11 725,000 0 0 0 0 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 19 2,945,000 33 21,953,100 5 1,254,200 5 1,247,000 

รวม 214 35,854,800 56 25,487,000 9 2,891,100 9 2,876,500 
 

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

 (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

 (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 7 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

 (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม

อาชีพในชุมชนแนวทางการพัฒนา 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

 (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 7 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
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           ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม 

 (ข้อละ ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 8 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 9 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 
 

 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนเต็ม ข้อ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม 9 
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
๔) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
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ภำคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

                      ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไก 

ให้ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ 

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 

เดือนตุลาคมของทุกปี 
                     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไทรทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ 

การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ไทรทอง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ไทรทอง  
    "ธรรมาภิบาลก้าวหน้า  สาธารณูปโภคก้าวไกล  สังคมปลอดภัย  ใส่ใจเศรษฐกิจพอ" 

ข. พันธกิจ ของ อบต.ไทรทอง  
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง มีน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ถนนสัญจร



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 /   29 
 

 

ไปมาสะดวก  
    2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ  
    4. รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร. ให้เข้มแข็ง  
    5. ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี  
    6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน 
อบต.  

และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมมือท างาน
บูรณาการร่วมกัน  
    8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ไทรทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
    พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
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        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
    อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
    พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
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    บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 

ง. การวางแผน 
                    อบต.ไทรทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
                    อบต.ไทรทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

0 0.00 19 3,180,000 91 67,907,800 59 24,535,000 68 38,090,000 

พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

0 0.00 1 100,000 25 1,756,000 32 3,398,500 23 1,556,000 

อนรุักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

0 0.00 7 1,982,000 54 31,046,500 52 22,839,500 47 15,351,000 

พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0.00 53 7,699,460 86 16,159,800 87 23,629,800 85 18,289,800 
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บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

0 0.00 11 1,185,000 17 3,045,000 21 3,915,000 19 3,095,000 

รวม 0 0.00 91 14,146,460 273 119,915,100 251 78,317,800 242 76,381,800 

 

 

 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ไทรทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 25,587,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 4 1,636,900 

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิอาชีพใน
ชุมชน 

4 1,032,000 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 140,000 

พัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 11 725,000 

บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 33 22,053,100 

รวม 56 25,587,000 

 

    

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไทรทอง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยหลังวัด หมู่ที ่2 
บ้านโนนสง่า 

500,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยประปา ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร ตามแบบที่อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 

2.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมสุข หมู่ที ่7 
บ้านคลองลาบใกล ้

471,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบที่
อบต.ไทรทอง ก าหนด 
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3.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยจันทรา หมู่ที่ 8 
บ้านคลองยางนอก 

300,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจันทรา ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 500 ตร.ม.ตามแบบที่ อบต.     
ไทรทอง ก าหนด 

4.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างอาคารโดมของ
หมู่บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 

365,900 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ขนาดกวา้ง 13 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 
4 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
156 ตร.ม. 

5.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

14,046 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อดูแลความปลอดภัย
และอ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน
ในการเดินทางช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจร่วมและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร จัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน และจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

6.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

วันเด็กแห่งชาต ิ 70,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและ
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กที่
เจริญเติบโตเป็นอนาคต
ของชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง
เพื่อให้เด็กในพื้นที่ต าบลไทรทองเข้า
ร่วมกิจกรรม 

7.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

หนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

จััดซ้ือหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

8.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

9.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 13,500 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่ังเสริมการเรียน
การสอน 

จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาใหก้ับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

10.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

19,350 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้กับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

11.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อาหารเสริม (นม) 578,720 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กให้ได้รับ
สารอาหารครบถว้น
เติบโตสมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทรทอง โรงเรียนบ้านหิน
กองและโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 
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12.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

รณรงค์และป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

70,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อและลด
การแพร่ระบาดของโรค 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัข
บ้า และโรคติดต่ออื่นๆ ในพื้นที่ต าบล
ไทรทอง 

13.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เฝ้าระวังโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

100,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

จัดซื้อวัคซีนวัสดุทางการแพทย์ที่จ าเป็น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

14.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

20,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

จัดอบรมให้ความรู ้

15.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.ไทรทอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
การด าเนินงานของ
กองทุน 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

16.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดสวัสดิ์การเบี้ย
ผู้สูงอาย ุ

3,585,600 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐในการ
ด ารงชีวิต 

จัดสวัสดิการผู้สูงอาย ุ 

17.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดสวัสดิการเบี้ยผูพ้ิการ 115,200 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐในการ
ด ารงชีวิต 

จัดสวัสดิการผู้พกิาร 

18.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดสวัสดิการเบี้ยผู้ปว่ย
โรคเอดส์ 

6,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ัอให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
ในก่ารด ารงชีพ 

จัดสวัสดิการผู้ปว่ยโรคเอดส ์

19.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

20,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น หล่อเทียนเขา้พรรษา 
ท าบุญตักบาตรและแห่เทยีนพรรษา 

20.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจัดแข่งขัน
นักกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าปภีายในต าบล
ไทรทอง 

180,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและต่อต้านยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 

21.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผูสู้งอายุต าบลไทรทอง 

63,700 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งามของชาติ และแสดง
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวและกิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอาย ุ
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22.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการจัดงาน
รัฐพิธี 

40,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

จัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญต่างๆ 

23.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุน
การจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้วและอุดหนุน
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้วโครงการจัด
กิจกรรมการแสดง
ประกอบแสงสี เสียง 
และสื่อผสม งานสื่อสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา 

60,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพืััอส่งเสริมและรักษา
ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นอัน
ดีงาน 

*จัดขบวนรถแห ่*กจิกรรมการแสดง 

24.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี 
แม่บ้านต าบลไทรทอง 

(ท าขนมไทย) 

18,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอยา่ง
พอเพียงพึ่งตนเองได้ 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพใหก้ับกลุ่มสตรี
แม่บ้านในด้านอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพ
ทางเลือก จ านวน 50 คน 

25.  

พฒันาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

(ประดิษฐ์ดอกไม้
กระดาษ) 

18,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผู้ดอ้ยโอกาสมี
อาชีพ และสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพใหก้ับผู้สูงอาย ุผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50 คน 

26.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้านการ
เกษตรกรรมปศุสัตว์
และหัตถกรรม 

35,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ได้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมระยะสั้น 

27.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อุัดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาด โครงการอุดหนุน
การจัดงานชมพู่หวาน
และของดีคลองหาด 

100,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรให้มี
รายได้ที่มั่นคงและเป็น
การประชาสัมพันธ์
ผลไม้พันธ์ัดีของอ าเภอ
คลองหาด 

ออกจ าหน่าย/ประกวด 
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28.  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

20,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้

29.  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพฯ  

20,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่
หายากใกล้สูญพันธ ์

จัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ ์

30.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ประเทศไทยไร้ขยะมูล
ฝอย อปท. 

50,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดขยะมูลฝอยของ
หมู่บ้านในระดับ
ครัวเรือน 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการลดปริมาณ
ขยะ 

31.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

50,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนให้เข้มแข็งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

32.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

การจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 400,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
เลือกตั้ง และส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

การจัดการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งซิอมทุก
ระดับ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้คระกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนทั่วไป และกจิกรรมรณรงค์
ต่างๆ 

33.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. 

6,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนางานการ
บริการขององค์กร ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

34.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

35.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ 

65,000 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประสานงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการและ
เป็นสถานที่กลางในการ
ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ 

จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงศูนย ์

36.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 

564,500 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 

-เปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
กว้างขนาด 12 เมตร ยาว 18 เมตร 
ตามแบบและปริมาณงาน อบต.ไทร
ทองก าหนด -ก่อสร้างอาคารโดมศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ขนาดกวา้ง
ขนาด 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 
เมตร ตามแบบและปริมาณงาน อบต.
ไทรทองก าหนด 

37.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองและ
บ้านพักสวัสดิการ 

418,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง สะดวก
ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน 

38.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 127,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีอาคารโรงจอด
รถไว้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถตามแบบที่ อบต.ไทร
ทองก าหนด 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ไทรทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จ านวนเงิน 2,891,100 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 
โครงการ จ านวนเงิน 2,876,500  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 4 1,636,900 4 1,629,500 

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 

0 0 0 0 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 

พัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0 0 0 

บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 5 1,254,200 5 1,247,000 

รวม 9 2,891,100 9 2,876,500 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ไทรทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยหลังวัด หมู่ท่ี 2 บ้านโนน
สง่า 

500,000 498,000 498,000 2,000 

2.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยอุดมสุขหมู่ที่ 7 

บ้านคลองลาภใกล ้

471,000 469,000 469,000 2,000 

3.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยจันทราหมู่ที่ 8 

บ้านคลองยางนอก 

300,000 298,500 298,500 1,500 

4.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างอาคารโดมของ
หมู่บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 

365,900 364,000 364,000 1,900 

5.  
บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิ
บาล 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหินกอง 

230,500 229,00 229,000 1,500 

6.  
บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิ
บาล 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไทรทอง 

334,000 333,000 333,000 1,000 

7.  
บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิ
บาล 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บ้านพักข้าราชการ อบต.ไทรทอง 

127,000 126,000 126,000 1,000 

8.  
บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิ
บาล 

โครงการต่อเติมบา้นพัก
ข้าราชการ อบต.ไทรทอง 

144,700 143,000 143,000 1,700 

9.  
บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิ
บาล 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

418,000 416,000 416,000 2,000 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ไทรทอง คลองหาด จ.สระแก้ว  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 56 14,871,500 4 1,636,900 4 1,636,900 4 1,629,500 

2.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และส่งเสริมอาชีพในชมุชน 
21 3,646,000 4 1,032,000 0 0 0 0 

3.อนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 31 2,089,500 4 140,000 0 0 0 0 

4.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิ 87 12,302,800 11 725,000 0 0 0 0 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 19 2,945,000 33 21,953,100 5 1,254,200 5 1,247,000 

รวม 214 35,854}800 56 25,487,000 9 2,891,100 9 2,876,500 

 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ไทรทอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
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            ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ไทรทองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                                 ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม 2564 

 

 

(นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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