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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 - 2565 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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ด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 
2565 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ข้อ  12 และ ข้อ 13  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561 – 2565  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
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องค์การบรหิารสว่นต าบลไทรทอง 

อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 



ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกองค์การบริการส่วนต าบล
ไทรทอง ด าเนินการตามระเบียบฯต่อไป  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
คณะจัดท า   
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บทสรุปผู้บริหาร 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้     
  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง 
  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็น ไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๑ 

 

 
๑ 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และ
พัฒนางาน  พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ  
ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง  หรือกิจกรรมต่างๆ  ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่  รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ  และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และข้ันตอนต่างๆ  ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  โครงการกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลไทรทอง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่างๆ  ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ  
พร้อมการปรับปรุงและเรง่รีบด าเนินการสิง่เหล่านี้จะถูกค้นพบ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ไทรทองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสง่ผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญญาจากเรื่องใด  จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  สภาพ
ผลการด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไทรทอง 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กองทุกกองขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลไทรทอง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติ งาน
ตามแผนงาน/โครงการองส านัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาพท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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 3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3 คน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ไทรทอง  ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
 3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ไทรทอง  ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ดังนี ้
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และของเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามก าหนดการทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 3.3 กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดย
การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  
โดยอาศัยสภาพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นร่วมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึง
น าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

 4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ไทรทอง  ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
   1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
   2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไทรทอง 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการ ท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ และจังหวัด ด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน 

 4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ไทรทอง  ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ระเบียบวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
   1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
   2. เครื่องมือ 
   3. กรรมวิธี หรือวิธีการต่างๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นต่อปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดข้ึนได้ 
   2. การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึ กหรือทะเบียน ท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะ
ด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ข้อมูลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 4.3 ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารสวนต าบล     
ไทรทอง ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผลเพื่อดูระดับการเปลีย่นแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวดั 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การ
ทดสอบการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร หรือ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร หรืออุดหนุนโครงการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นต้น 
  4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
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  4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
   1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใชช้ีวติร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน 
   2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไทรทอง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วงให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่างๆ  
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  5.6 การวินิจฉัย การสังการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ส านัก กองต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง สามารถวินิจฉัย สังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้ 
  5.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กองต่างๆ มีความสอคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขอ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไทรทอง 
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ส่วนที่ 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ไทรทอง ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1.1 ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย 
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการ  
                                                                  คมนาคมขนส่ง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิต 
                                และทรัพย์สิน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3 ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                พอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4 ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    

  1.1.2. เป้ำประสงค์ ประกอบด้วย 
             1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
                            2. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน 
                            3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละค่านิยมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน    
                               ให้คงอยู่สืบไป 
                           4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
                           5. ประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพ้อเพยีง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
                           6. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ีสมดุลและยั่งยืน 
                           7. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1.3. จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ ในการบริหารและ 
ให้บริการประชาชน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการคมนาคมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

3. พัฒนาแหล่งน้ าและจัดสร้างแหล่งน้ าให้เพียงพอส าหรับการอุปโภค บริโภคและ 
การเกษตร 
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4. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความม่ันคงในชีวิต 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ท้ังร่างกายและจิตใจ 
6. เสริมสร้างความเข้มเข็ง ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
9. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรามชาติ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง 

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  1.1.4. วิสัยทัศน์ 

“ธรรมำภิบำลก้ำวหน้ำ  สำธำรณูปโภคก้ำวไกล  สังคมปลอดภัย  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                    องค์การบรหิารสว่นต าบลไทรทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปญัหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพือ่พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี  
                   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
จ านว

น 
งบประมาณ 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 0 0 19 3,180,000 91 67,907,800 59 24,535,000 68 38,090,000 
พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 0 0 1 100,000 25 1,756,000 32 3,398,500 23 1,556,000 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 0 0 7 1,982,000 54 31,046,500 52 22,839,500 47 15,351,000 
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 0 0 53 7,699,460 86 16,159,800 87 23,629,800 85 18,289,800 
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมมาธิบาล 0 0 11 1,185,000 17 3,045,000 21 3,915,000 19 3,095,000 

รวม 0 0 91 14,146,460 273 119,915,100 251 78,317,800 242 76,381,800 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) น าบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 43 โครงการ งบประมาณ 
3,606,900 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบญัญัต ิ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 8 1,404,200 

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 1,045,800 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 175,000 

พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 670,000 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล 6 903,000 

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 44,000 

รวม 40 4,198,000 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ 

ลงนำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายเขตประปาหมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 44,600 41,000 - 41,000 

2 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลงังาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

104,850 139,800 0 0 
(โอนเพิ่ม/

กันเงิน) 
3 การพัฒนาด้านระบบ

สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลงังาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบรูณ ์

174,750 174,750 0 0 
(กันเงิน) 

4 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อม
ขยายเขต หมูท่ี่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

300,000 245,000 245,000 55,000 

5 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยทับพระ1 หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 

350,000 346,100 346,100 3,900 

6 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย
หน้าวัด หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบรูณ ์

250,000 246,200 246,200 3,800 

7 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย
หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบรูณ ์

150,000 140,326 140,326 9,674 

8 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณปูโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่6 บ้านโนนสมบรูณ ์ 30,000 30,000 30,000 0 

9 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

35,000 - 14,972 20,028 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ 

ลงนำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 

10 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

ช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

50,000  38,858 11,142 

11 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

วันเด็กแห่งชาต ิ 75,000 - 0 65,000 
(โอนลด) 

12 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

430,650 431,250 431,250 39,275 
โอนเพิ่ม 

13 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อาหารเสริม(นม) 620,900 636,984 636,984 29,266 
(โอนเพิ่ม) 

14 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 70,000 - 69,868 132 

15 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

เฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 100,000 - 98,778 1,222 

16 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

20,000 - 0 20,000 

17 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

ซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 

300,000 258,000 258,000 42,000 

18 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยส์นิ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธ
ศาสนาเนื่องในวนัเข้าพรรษา 

20,000 - 13,958 6,042 

19 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

โครงการจัดแข่งขันนักกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าปีภายในต าบลไทรทอง 

180,000 - 168,896 11,104 

20 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผูสู้งอายุต าบล
ไทรทอง 

60,000 - - 24,190 
(โอนลด) 

21 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอคลองหาด
โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอ าเภอคลองหาด 

40,000 - 40,000 0 

22 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอคลองหาด
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบรพูาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

60,000 - - 60,000 

23 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนิกองโครงการอาหาร
กลางวัน 

756,000 - 740,040 15,960 

24 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 

อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาโครงการ
อาหารกลางวัน 

289,800 - 269,220 20,580 

25 พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชพีในชุมชน 

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอคลองหาด 
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดี
คลองหาด 
 

100,000 - 100,000 0 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ 

ลงนำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 

26 พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชพีในชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และ
หัตถกรรม เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส ์

35,000 - 34,551 449 

27 พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชพีในชุมชน 

โครงการพัฒนาอาชีพกลุม่สตรีแมบ่้านต าบลไทร
ทอง 

20,000 - 18,828 1,172 

28 พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชพีในชุมชน 

โครงการส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

20,000 - 20,000 0 

29 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองและขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้าน
คลองยาง 

500,000 495,000 495,000 5,000 

30 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ 20,000 - 2,318 17,682 

31 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราช ด ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพฯ 

20,000 - - 20,000 

32 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยไรข้ยะมูลฝอย 80,000 - 68,709 11,291 

33 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 50,000 - 17,008 32,992 

34 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

การจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 500,000 - 200,893.50 57,656.50 
(โอนลด) 

35 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน(ส ารวจ
ความพึงพอใจในงานบริการของอบต) 

25,000 25,000 25,000 0 

36 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

เผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารของ อปท. 6,000 5,872 5,872 128 

37 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

7,000 6,955 6,955 45 

38 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

อุดหนุนโครงการศนูย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดบัอ าเภอ อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว 

65,000 - 65,000 0 

39 บริหารจัดการตามหลักธรร
มาธิบาล 

ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 

300,000 395,500 0 4,000 
(โอนเพิ่มกันเงิน) 

40 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 8 ชุด 44,000 44,000 44,000 0 
 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จ านวนเงิน 
3,526,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 2,936,020 ล้านบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       ลงนำมในสัญญำ 
      พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 5 4,890,048.92 5 1,007,626 

      พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชพีในชุมชน 1 281,000  11 2,492,003 

      อนุรักษ์และฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 0  0  5  318,792.24  

      พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 0 0 5 627,035 

      บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 0 0 6 699,220.50 
      รวม 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 
       

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย   ทั้งหมด 

  จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ   โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

  1.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 68 38,090,000 8 1,404,200 5 4,890,048.92 5 1,007,626 

  2.พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 23 1,556,000 16 1,045,800 1 281,000  11 2,492,003 

  3.อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 47 15,351,000 4 175,000 0  0  5  318,792.24  

  4.พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สนิ 85 18,289,800 5 670,000 0 0 4 583,035 

  5.บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 19 3,095,000 6 903,000 0 0 6 699,220.50 

  ครุภัณฑ์การศึกษา - - 1 44,000 - - 1 44,000   

รวม 242 76,381,800 40 4,198,000 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 
   

1.4 ผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนนิงำน 
 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.4.1 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลไทรทองได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  

1.4.2 องค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ 
 1.4.3 การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
 1.4.4 สามารถน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาด าเนินการได้จริง 
1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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  1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงาน  ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
งบประมาณท่ีมี 
  2.  ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  3.  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ขาดเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานในส่วนของกองช่าง  
จึงท าให้การท างานล่าช้าไม่ทันกับเวลา 
  4.  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือ
ร่วมแสดงความคิดเห็น มีเพียงผู้สูงอายุ ท่ีเข้าร่วมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
  5. ประชาชนมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่ยินยอมบริจาคหรืออุทิศท่ีดินในการ
ด าเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการมอบให้ด้วยวาจา แล้วเกิดปัญหาการเอาคืนท่ีดิน
หลังด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จ 
  6. การน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อด าเนินการจริงในแต่ละปี ส่วนใหญ่ไม่น าโครงการท่ีอยู่ ในแผนตามปีนั้นๆมาด าเนินการแต่จะน าโครงการ
ของปีอื่นมาด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น กล่าวคือ โครงการในแผนปีใดควรน าเข้า
ข้อบัญญัติของปีนั้น 

แนวทำงแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1. ลดจ านวนปริมาณโครงการในแผนพัฒนาโดยการให้น าเสนอโครงการบรรจุลงในแผน 

เฉพาะโครงการที่จะด าเนินการได้จริง สภาพพื้นท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินการ การบริจาคท่ีดินท าเป็นเอกสาร
ให้ถูกต้องครบถ้วน โครงการใดท่ีไม่มีความชัดเจนยังไม่ให้น ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. ด าเนินการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 

3. เร่งสรรหาบุคลากรกองช่าง เพื่อมาปฏิบัติงานในกองช่างโดยไม่ต้องยืมบุคลากรจากสังกัด 
อื่นเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ทันเวลาและรวดเร็วไม่ล่าช้าและสามารถของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้อีกด้วย 

4. รณรงค์ให้ประชาชนส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ 
ประชาคม ให้เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วม 

5. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการด าเนินการโครงการสร้างพื้นฐานที่มีความ 
จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารเรื่องการบริจาคท่ีดินให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการด าเนินการก่อสร้างจริงเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาการเอาคืนท่ีดินในภายหลัง 

6. ซักซ้อมความเข้าใจผู้น าชุมชน สมาชิกสภา ผู้บริหาร การน าโครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใดควรน าโครงการตามแผนพัฒนาในปี
นั้นเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ไม่ควรน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของปี
ถัดไปมาเข้าบรรจุก่อนควรเป็นไปตามปี 
  7.  ส่วน/กอง  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
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8.  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2565  นอกจากเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว  เห็นควรแจ้ง
ส่วน/กองต่างๆ  รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส่วน/กองต่างๆ  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ข้ึนหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
 

2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  2.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
ให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่
กรณีนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเท่านั้น)  มีรายละเอียดประกอบด้วย 

ประเด็นท่ีต้องพิจำรณำ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5  

คะแนน 
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน 
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน 
3.7 วิสัยทัศน์5 คะแนน 
3.8 กลยุทธ์5 คะแนน 
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์5 คะแนน 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 5 คะแนน 
3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
  2.1.2 การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
สอดคล้องกับสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีจริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
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  2.1.3 การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ี
จะพัฒนาท้องถ่ินซึ่ งผ่านการวิ เคราะห์ เพื่ อการพัฒนาท้องถ่ินด้วยเทคนิคการ วิ เคราะห์  (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูป
โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม 

  2.1.4 การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็น
รูปธรรม 

 2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง รายละเอียดดังน้ี 
  2.2.1 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  
  2.2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) 
ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 
  2.2.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลง
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
  2.2.4 มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท าบริการ สาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน การก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ การ ประมาณการราคาท่ีเกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

2.2.5 งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า 
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้าในการพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 
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  2.2.6 มีการก าหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่  สามารถวัด ได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ ก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ 
ก าหนด KPI เป็นครั้งหน่ึง/แห่งหน่ึง/หน่ึงโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 
  2.2.7 ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม โครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก ที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
  2.2.8 โครงการพัฒนาท้องถ่ินน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ท่ีน าไปด าเนินการจัดท าบริการ สาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว้ 
  2.2.9 โครงการพัฒนาท้องถ่ินท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
หรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 

2.9.1 โครงการพัฒนาท้องถิน่ท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ 
ยากจน 

2.9.2 โครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการ 
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

2.9.3 โครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุข 
ภาวะ 

2.9.4 โครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.9.5 โครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.9.10 โครงการพัฒนาท้องถ่ินท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับด้านการ 
บริหารจัดการน้ า 
 

2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 2.3.1 กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ก าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี  
2.3.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  

ดังนี ้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลไทรทอง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดท าประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยภายในเดือนธันวาคม แล้วเสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ 

2.3.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  
แผนงาน โครงการ ท่ีได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง  
 

2.3.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า
เครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มาปฏิบัติงาน  

2.3.1.4 ความก้าวหน้า(Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ  
จะวัดจาก รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2.3.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์ 
กันระหว่างผลผลิต หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองซึ่งสามารถวัด ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น  

2.3.16 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผล 
ลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะ
เชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี 
จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึง อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์
รวมของจังหวัด เดียวกัน 

  2.3.2 แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี  

2.3.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ 
ติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  

2.3.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตาม 

และประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดข้ึนได้  
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3) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ี 
ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
(record) สังเกต  (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะ
ด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นข้อมูลท่ี
มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

 2.4 ก ำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร 

ทอง ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี  
2.4.1. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ 

เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยท่ัวไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ 
(formal or semiformal interview) ซึ่ งใช้ แบบสั มภ าษณ์ แบบมี โครงสร้ าง  (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน  

2.4.3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลไทรทอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน  

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ 
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

2.4.4. การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไทรทอง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จะมีการบันทึกการส ารวจ และ ทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน  

2.4.5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ 
จ าเป็น อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของ ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 
 2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทองจะ 
ด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 
            ๑.  กำรวดัผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลในเชิงปริมำณ  
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๑.๑  แบบส ารวจความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
            ๑.๒  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือ่การวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (http://e-plan.dla.go.th/Plan)     
   1.3  เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน  100 คะแนน 
   1.4 เกณฑ์การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน 100 คะแนน      
               

๒.  กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality)  มีกำรวัดผลดงันี้  
     ๒.1)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ 

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพือ่ 
ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ตามแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์/
โครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๒.2)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ 
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพงึพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมอืท่ีใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
    1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อ
วันท่ี  16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ดังนี ้
 

ประเดน็กำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
๑.2 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำน ๒๐ 17.55 87.70 

    1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ   
    2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ าปนวนประชากร ฯลฯ 

(5) 4.64 92.80 

    3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
    4) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ และอื่นๆ 

(5) 4.27 85.40 

    5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
    6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 4.45 89.00 

    7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 
    8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(brainstorming) 

(5) 4.18 83.60 
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๒๓ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
1.3. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 16.09 80.45 

    1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

(5) 4.09 81.80 

    2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 3.91 78.20 

    3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
    4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(5) 4.18 83.60 

    5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มท่ีจะ
เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
Analysis หรืออื่นๆ 

(5) 3.91 78.20 

1.4. ยุทธศำสตร์ ๖0 50.27 83.77 

   1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
         การก าหนดและการวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์  20 ปี ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 85.40 

    2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 หรือ
ฉบับท่ี 13 
         การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 85.40 
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๒๔ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 

1.4 ยุทธศำสตร์ (ต่อ)    
    3) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals SDGs) 
          การก าหนดและการวิเคราะหเ์ป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ท่ีสอดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5) 4.09 81.80 

    4) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
         การก าหนดและการวเิคราะหย์ุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(5) 4.00 80.00 

    5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด 
         การก าหนดและการวเิคราะหย์ุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคลอ้งหรอืเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ีจัดท าขึ้น
แบบมีส่วนรว่มขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ีสอดคล้องหรือเชือ่งโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด 

(5) 4.27 85.40 

    6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การก าหนดและการวเิคราะหส์อดคลอ้งกับสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับ
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้

(5) 4.27 85.40 

    7) วิสัยทัศน ์
         การก าหนดและการวเิคราะหว์ิสยัทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรอืบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท่ี
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธกั์บโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.09 81.80 
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๒๕ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
1.4 ยุทธศำสตร์ (ต่อ)    
    8) กลยุทธ์ 
         การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในส่ิงที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน  จากประเด็นค าถาม
ที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไร
อยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4.09 81.80 

    9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
         การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 4.09 81.80 

    10) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
          การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ ส่ิงที่เป็นจริงหรือมี
อยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 4.09 81.80 

    11) แผนงาน 
           การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 
ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 4.55 91.00 

    12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
           การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนามี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหภาค 

(5) 4.18 83.60 

รวมคะแนน 100 4.19 83.89 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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๒๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  83.89   
 

2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
    2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันท่ี  
16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ดังนี ้

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
    2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ ๑๐ 8.36 83.60 
    1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพ
การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์ เชิง เทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น  ๆเป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.09 81.80 

    2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
เกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือ
น าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ 
มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 85.40 

   ๒.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

๑๐ 8.64 86.30 

    1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 
 

(5) 4.36 87.20 

    2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด
จาก (1) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.27 85.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๒๗ 

 

 
๒๗ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
   2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

๑๐ 8.64 86.30 

   1) การก าหนดและการวิ เคราะห์การประเมิน  ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน พื้นที่ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอ านาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา 
ครุภัณฑ์วัสดุการด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้
และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 

(5) 4.27 85.40 

   2)การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง  ที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก
ได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ 
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
2.5 ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำนกำรพัฒนำ ๑๐ 8.64 86.40 
    1)การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ก า ร  วิ เ ค ร า ะ ห์  Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) 
หรืออื่น ๆ โดยน าไป จัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

(5) 4.18 83.60 

   2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการ
จัดท าบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 4.46 89.20 

2.6 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน   25 21.82 87.28 
 2.6.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
         1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ด าเนินการ จัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
         2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อ 
โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือส่ิง ที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

(5) 4.36 87.20 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๒๘ 

 

 
๒๘ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
2.6. โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (ต่อ)    
 2.6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
        การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ  ชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง  กับ วัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง   จะด าเนินการเพื่อ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 4.36 87.20 

   2.3.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
         สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้  ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
ลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า  กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ 
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 4.54 91.00 

    2.6.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
         1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท า
บริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาง
ช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด  จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน การก าหนดราคากลาง
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ  ประมาณการราคาที่ เกิดจาก
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้าในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น น า ไป สู่ ค วาม ยุ ติ ธ รรม  (Equity) แ ละ (5) ค วาม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 4.00 80.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๒๙ 

 

 
๒๙ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
2.6 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (ต่อ)    
   2.6.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่  ส าม ารถ วั ด ได้  (measurable) ใช้ บ อ ก ป ระ สิ  ท ธิ  ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้  เช่น  การ 
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล 
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ อย่างไรหรือผล
ที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง
หน่ึง/หน่ึงโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 4.00 80.00 

   2.6.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
         ผลที่ ได้รับเป็นส่ิงที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม 
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือ
ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ เป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม โครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมาก ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 4.54 91.00 

2.7 โครงกำรพัฒนำท่ีน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 35 30.82 88.06 
     1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในภาพรวม 
          โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
น าไปด าเนินการจัดท าบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.73 94.60 

     2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
           โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม  อาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.46 89.20 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๐ 

 

 
๓๐ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
2.7. โครงกำรพัฒนำท่ีน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(ต่อ) 

   

     3) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
          โครงการพฒันาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหาร
จัดการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.28 85.40 

    4) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 
         โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.37 87.20 

     5) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
          โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 
จ านวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.60 

     6)  โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ  งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ  คมนาคม เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จ านวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.45 89.20 

      7) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการน้ า 
           โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ  งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด 
ติดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.36 87.20 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐ 4.33 86.90 
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คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 86.90 
 

3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ (n = 100) 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

35 
65 

35 
65 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่ 3.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 35 
 

ตารางที่ 3.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (n = 100) 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

60 ปี ข้ึนไป 

0 
5 

12 
28 
45 
10 

0 
5 

12 
28 
45 
10 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่  3.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุมากกว่า 51-
60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28  อายุ 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12 อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10 และ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา (n = 100) 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
อื่นๆ(ระบุ) 

55 
25 
0 

20 
0 
0 

55 
25 
0 

20 
0 
0 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่  3.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55 มัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25 และปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ (n = 100) 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกร 

อื่นๆ (ระบุ) 

0 
0 

10 
30 
60 
0 

0 
0 

10 
30 
60 
0 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่  3.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเกษตรกร/
ประมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.0  ค้าขาย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 20.0 พนักงานบริษัท  คิด
เป็นร้อยละ 14.0 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 8 ลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 5.0  นักเรียน/นักศึกษา  คิด
เป็นร้อยละ 4.0  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ า  คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามที่อยู่ปัจจบุัน (n = 100) 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

15 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
10 

15 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
10 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่  3.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเกษตรกร/
ประมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.0  ค้าขาย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 20.0 พนักงานบริษัท  คิด
เป็นร้อยละ 14.0 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 8 ลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 5.0  นักเรียน/นักศึกษา  คิด
เป็นร้อยละ 4.0  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ า  คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
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 3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  

ตารางท่ี 3.6 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินความพึงพอใจผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวอย่าง จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจยุทธศำสตร์ด้ ำนพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค และกำรคมนำคมขนส่ง (n =100) 

ประเด็นท่ีประเมิน  S.D. 
แปล

ควำมหมำย
ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.80 0.40 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.75 0.43 มาก 

3. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.95 0.22 มาก 

4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.70 0.46 มาก 
5. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

3.90 0.30 มาก 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.81 0.50 มาก 

รวม 3.82 0.38 มำก 

 
 จากตารางที่ 3.6 ผลการส ารวจระดับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง พบว่า โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง
อยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.82) 
 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 รายการ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ รายการท่ี 1. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ( X  = 3.95)  
รายการท่ี 2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ( X  = 3.90)  
รายการท่ี 3. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.81) รายการที่ 4.มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.80) รายการท่ี 5.มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.75) รายการท่ี 6 มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( X  = 3.70) ตามล าดับ 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๔ 

 

 
๓๔ 

ตารางท่ี 3.7 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินความพึงพอใจผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวอย่าง จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำสังคมและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (n =100) 

ประเด็นท่ีประเมิน  S.D. 
แปล

ควำมหมำย
ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.85 0.36 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.90 0.30 มาก 

3. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.96 0.20 มาก 

4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.90 0.30 มาก 

5. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.95 0.22 มาก 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 0.22 มาก 

รวม 3.92 0.27 มำก 

 
 จากตารางที่ 3.7 ผลการส ารวจระดับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง พบว่า โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.92) 
 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 รายการ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ รายการท่ี 1. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ( X  = 3.96)  
รายการท่ี 2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.95)  รายการท่ี 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและมีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ( X  = 3.90) 
และรายการท่ี 4.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.85) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๕ 

 

 
๓๕ 

ตารางท่ี 3.8 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินความพึงพอใจผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวอย่าง จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอำชีพในชุมชน (n =100) 

ประเด็นท่ีประเมิน  S.D. 
แปล

ควำมหมำย
ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.86 0.35 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.94 0.24 มาก 

3. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.95 0.22 มาก 

4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.80 0.40 มาก 

5. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.85 0.36 มาก 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.90 0.30 มาก 

รวม 3.88 0.32 มำก 

 
 จากตารางที่ 3.8 ผลการส ารวจระดับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง พบว่า โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  อยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.88) 
 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 รายการ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ รายการท่ี 1. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ( X  = 3.95)  
รายการท่ี 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.94)  รายการท่ี 3. 
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.90) รายการท่ี 4.มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.86) รายการท่ี 5. ผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ( X  = 3.85) และรายการท่ี 6 มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( X  = 3.80) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๖ 

 

 
๓๖ 

ตารางท่ี 3.9 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินความพึงพอใจผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวอย่าง จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจยุทธศำสตร์ด้ำนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (n =100) 

ประเด็นท่ีประเมิน  S.D. 
แปล

ควำมหมำย
ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.89 0.31 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.88 0.32 มาก 

3. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.90 0.30 มาก 

4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.86 0.35 มาก 

5. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.85 0.36 มาก 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 0.22 มาก 

รวม 3.89 0.31 มำก 

 
 จากตารางที่ 3.9 ผลการส ารวจระดับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง พบว่า โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.89) 
 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 รายการ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี รายการที่ 1. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.95) รายการท่ี 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ( X  = 3.90)  รายการท่ี 3. มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.88)  รายการท่ี 4.มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.86) รายการท่ี 5. มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ( X  = 3.88) และรายการท่ี 6 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ( X  = 3.85) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๗ 

 

 
๓๗ 

ตารางท่ี 3.10 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการประเมินความพึงพอใจผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ตัวอย่าง จ ำแนกตำมประเด็นควำมพึงพอใจยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล (n =100) 

ประเด็นท่ีประเมิน  S.D. 
แปล

ควำมหมำย
ระดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.96 0.20 มาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

3.94 0.24 มาก 

3. มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.90 0.30 มาก 

4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.96 0.20 มาก 

5. ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.90 0.30 มาก 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.95 0.22 มาก 

รวม 3.94 0.24 มำก 

 
 จากตารางท่ี 3.10 ผลการส ารวจระดับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง พบว่า โดยภาพรวมยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  อยู่ในระดับ 
มาก ( X  = 3.94) 
 และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 รายการ  ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ รายการที่ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม และมีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ( X  = 3.96) รายการท่ี 2 ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.95) รายการท่ี 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม ( X  = 3.94)  รายการท่ี 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน          
( X  = 3.90)  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๘ 

 

 
๓๘ 

 3.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
 
ล ำดับ

ท่ี 
กำรด ำเนินงำน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก าหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 
ปีงบประมาณถดัไป 

            

2 ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณที่ผ่าน
มา 

            

3 รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจ้าก
การตดิตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น 

            

4 สภาท้องถิ่นรายงาน
เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

            

5 ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจ้าก
การตดิตามและจาก
สภาท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

            

6 ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 

            

   
 
 



รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๓๙ 

 

 
๓๙ 

4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบสัมภำษณ์ 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ (n = 20) 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

11 
9 

55 
45 

รวม 20 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 45 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (n = 20) 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

1 
5 

10 
4 

5 
25 
50 
20 

รวม 20 100.0 
 

จากตารางที่  4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุมากกว่า 41-
50 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25  51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 20 และ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา (n = 20) 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

10 
3 
5 
2 

50 
15 
25 
10 

รวม 20 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม มีการศึกษามัธยมศึกษา/
เทียบเท่า มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
คิดเป็นร้อยละ  15  ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ (n = 20) 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการท้องถ่ิน 

ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อสม./ผู้น าชุมชน 

4 
8 
8 
0 

20 
40 
40 
0 

รวม 20 100.0 
 

 จากตารางที่  4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพข้าราชการ
ท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็น
ร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามที่อยู่ปัจจบุัน (n = 20) 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

5 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

25 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 

รวม 20 100.0 
 

 จากตารางที่  4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ที่อยู่หมู่ที่ 1 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 25  หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 15 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ คิด
เป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 

 4.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  4.2.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และกำรคมนำคมขนส่ง 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว เห็นได้จากภาวะฝนตกหนักเกิดการช ารุดของถนนลูกรังท าให้ประชาชนรวมท้ัง
เด็กนักเรียนเกิดการเดินทางล าบากเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เร่งแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนซ่อมแซมถนนลูกรังให้เป็นการเร่งด่วน ท าให้แก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเป็นท่ีน่าพอใจมาก” 
(คุณวิเศษ ใกล้ชิด ข้าราชการท้องถ่ิน สัมภาษณ์เมื่อ 5 ตุลาคม2565) 
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  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นท่ี
พอใจมาก แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังซอยจินตหราท่ีมีมานานโดยการเทคอนกรีตใหม่และวางท่อระบายน้ าเพื่อลด
ปัญหาน้ าท่วมขังของประชาชน การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้าง มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตรวจรับตรวจสอบควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ  ท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง” (คุณปวิช  แก้วมณี ข้าราชการท้องถ่ิน สัมภาษณ์เมื่อ 6 ตุลาคม 
2565) 
  4.2.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีความพอใจมากโดยเฉพาะเรื่องของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับบริการท่ีเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดประชาชนได้รับเบี้ยครบถ้วน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง” (คุณสมร 
แก้วมณี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สัมภาษณ์เมื่อ 8 ตุลาคม 2565) 
  “การด าเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬา มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย มีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามระยะเวลาก าหนด เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง” (นายอนันต์ เนื้อนา) ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สัมภาษณ์เมื่อ 8 ตุลาคม 2565) 
  4.2.3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอำชีพใน
ชุมชน  
  “องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  สนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน กลุ่มสตรี
แม่บ้านในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นับเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเป็นอย่างมาก” (คุณจิดาภา สืบจากน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สัมภาษณ์เมื่อ 8 ตุลาคม 2565)  
  “องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  โดยนายกศักดิ์ชัย แย้มโกสุม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการท า
หมูฝอย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างอาชีพ สอนท าหมูฝอยเป็นอาชีพเลี้ยงตน สนับสนุน
ส่งเสริมจัดโครงการกิจกรรมส าหรับประชาชนนับเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก” (คุณไก่  ป้องโสม 
ข้าราชการท้องถิ่น สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2565) 
  4.2.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ในเรื่องของอถล.มีความเข้มแข็งเป็น
อย่างมากมีการเข้าร่วมมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆท่ีเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มอถล. มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม มีระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนด น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิด
ประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก” (คุณอาภาพร  บุญญะพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 
2565) 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ าในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมดีดีซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก” (คุณจตุรงณ์ สังคะ ข้าราชการท้องถิ่น 
สัมภาษณ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2565) 
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  4.2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมภิบำล 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สร้างความพอใจให้กับหน่วยงานอื่น
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการด าเนินงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม อาทิ การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท้ังทางเสียงตามสาย ทางเว็บไซต์ ทาง
ช่องทางออนไลน์มากมาย มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ  มีการด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลา ผล
การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด” 
(คุณนิกร เหลืองจันทึก ข้าราชการ สัมภาษณ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2565) 
  “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองกับส่วนราชการสร้างความประทับใจ
และพอใจมาก มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้หลากหลายช่องทาง มีการสร้างการมีส่วนร่วมท้ัง
ส่วนราชการและภาคประชาชนเป็นอย่างมาก มีการรายงานผลกิจกรรมสาธารณะ ผลการด าเนินงานเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง” (คุณอมรรัตน์ จันทร์กฤษ ข้าราชการ สัมภาษณ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2565) 
 

 4.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับ

ท่ี 
กำรด ำเนินงำน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก าหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 
ปีงบประมาณถดัไป 

            

2 ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณที่ผ่าน
มา 

            

3 รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจ้าก
การตดิตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น 

            

4 สภาท้องถิ่นรายงาน
เสนอความเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ล ำดับ
ท่ี 

กำรด ำเนินงำน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและจาก
สภาท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

            

6 ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 

            

 
5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 จากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เมื่อพิจารณาจาก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
แยกตามยุทธศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มาขอรับบริการ  จ านวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้มาขอรับบริการ  จากองค์การบริหารส่วนไทร
ทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 
51-60 ปี  ระดับการศึกษาต่ าประถมศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไป   
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า โดยภาพรวมผู้มาขอรับบริการประเมินระดับความพึงพอใจผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก    
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม 
 1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันท่ี 16 
กันยายน 2564  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ ครุภัณฑ์ 1 
รายการ งบประมาณ 4,242,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบญัญัต ิ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 8 1,404,200 

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 1,045,800 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 175,000 

พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 670,000 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล 6 903,000 

รวม 39 4,198,000 
 

ครุภัณฑ ์ รำยกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 44,000 

รวม 1 44,000 
 

 1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  การวัดผลในเชิงปริมาณ 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เมื่อพิจารณาจาก เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ แยกตามยุทธศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มาขอรับบริการ  จ านวน 100 
คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้มาขอรับบริการ  จากองค์การบริหารส่วนไทรทอง อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี  ระดับการศึกษา
ต่ าประถมศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไป   
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง 5 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชีพในชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า โดยภาพรวมผู้มาขอรับบริการประเมินระดับความพึงพอใจผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก 
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     การวัดผลเชิงคุณภาพ 
  จากการศึกษาข้อมูลแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน  20 คน แยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนท้องถ่ิน ประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา และ
แนวทางด าเนินการแก้ไข 
 1.3 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย 

 1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 
                      2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ 
                      3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามได้รับการอนรุักษ์และสืบสาน    
  ให้คงอยู่สืบไป 
                      4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
                      5. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
                      6. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและยั่งยืน 
                      7. ประชาชนได้รับบริการดว้ยความเปน็ธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 1.4 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  น าโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) เข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี ้
ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม

ข้อบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 44,600 41,000 - 3,600 

2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

380,000 380,000 380,000 - 

3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการติดตั้ งเสียงตามสายพร้อมระบบชุด
อุปกรณ์พร้อมขยายเขตหมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

300,000 245,000 245,000 55,000 

4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในต าบลไทร
ทอง 

173,000 173,000 173,000 - 

5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยทับพระ หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 

350,000 346,100 346,100 3900 

6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ าซอยหน้าวัด หมู่ที่ 6  

250,000 246,200 246,200 3800 

7 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ าซอยหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน
โนนสมบูรณ ์

150,000 148,500 140,326 1500 

8 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ าซอยสวนป่าหมู่ที่5บ้านคลองยาง 

468,000 468,000 468,000 - 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

9 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางท่อระบายน้ า ซอยไทรทองพัฒนา หมู่ที่ 4 
บ้านไทรเดี่ยว 

294,000 294,000 294,000 - 

10 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
1 ซอยจินตหรา 

463,000 463,000 463,000 - 

11 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ที่  6 บ้านโนน
สมบูรณ์ 

30,000 30,000 30,000 - 

12 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

35,000 14,972 14,972 20,028 

13 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

วัสดุงานบ้านงานครัว 666,250 636,984 636,984 29,266 

14 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
(รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

70,000 69,868 69,868 132 

 15 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ(เฝ้า
ระวังและควบคุมภัยไข้เลือดออก) 

100,000 98,778 98,778 1,222 

16 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่1 
บ้านหินกอง 

300,000 258,000 - 42,000 

17 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

139,800 139800 139,800 - 

18 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 

174,750 174,750 174,750 - 

19 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการขุดลอกแก้มลิงหมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง 500,000 495,000 495,000 5000 

20 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 

300,000 281,000 281,000 19,000 

21 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

20,000 13,958 13,958 6,042 

22 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการจัดการแข่ งขัน กีฬาต้ านยาเสพติด
ประจ าปีภายในต าบลไทรทอง 

180,000 168,896 168,896 11,104 

23 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีอ าเภอคลองหาด 40,000 40,000 40,000 - 

24 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประจ าปีงบประมาณ 
2565 

50,000 38,858 38,858 11,142 

25 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลไทร
ทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

20,000 20,000 20,000 - 

26 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

20,000 20,000 20,000 - 

27 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุ
สัตว์และหัตถกรรมเรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโป
นิกส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

35,000 34,551 34,551 449 

28 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างก้ันรั้วแนว
เขตอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า 

230,000 145,413.24 145,413.24 47,000 

29 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 
 

โครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ 20,000 2,318 2,318 17,682 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร์ ช่ือโครงกำรตำมแผน งบตำม
ข้อบัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

30 พัฒ นาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดี
คลองหาด 

100,000 100,000 100,000 - 

31 บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย อบต.ไทร
ทอง (ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน) 
ปีงบประมาณ 2565 

80,000 68,709 68,709 11,291 

32 บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
(ขับเคลื่อนเครือข่ายอถล.) ปีงบประมาณ 2565 

50,000 17,008 17,008 32,992 

33 บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 258,550 200,893.50 200,893.50 57,656.50 

34 บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนโดยการส ารวจความพึงพอใจในงาน
บริการของอบต. 

25,000 25,000 25,000 - 

35 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอปท.
(โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565) 

6,000 5,872 5,872 128 

 36 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค่ าใช้ จ่ ายโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

7,000 6,955 6,955 45 

37 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

65,000 65,000 65,000 - 

38 พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง 

399,500 395,500 395,500 4,000 

 
 1.5 ผลส ำเร็จที่วัดได ้

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 
โครงการ จ านวนเงิน 894,550 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 4,276,498.92 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 30 โครงการ จ านวนเงิน 4,955,263.50 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       ลงนำมในสัญญำ 
      พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 5 4,890,048.92 5 1,007,626.00 

      พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชพีในชุมชน 1 281,000 11 2,492,003.00 

      อนุรักษ์และฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 0 0 4 173,379.00 

      พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 0 0 4 583,035.00 

      บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 0 0 6 699,220.50 
      รวม 6 5,171,048.92 30 4,955,263.50 
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 
 2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง โดยมนีายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เป็น 
ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง โดยต าแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าท่ีก าหนด แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอแนะแนวทางการ 
พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เพื่อน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไปสู่การปฏิบัติ และจัดส่งโครงการท่ี
เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี ้ 

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความ 

เข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุน
งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจท่ีจะท างานร่วมกัน  

 (2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของแต่ละคน 
ตาม ก าหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา  

 (3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน  
 (4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น  
 (5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพื่อตรงไปสู่ 

จุดหมาย เดียวกัน ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน  
2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม  อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มี
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่าน  ช่องทางงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถ่ินให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมฯ ทาง
อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ี เก่ียวข้องทุก 
ภาคส่วน ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น 5 
ระดับ ดังนี ้ 

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ี  
ส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีหน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วม ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น  

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ 
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถ่ินทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น  
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(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน  
หรือ ร่วมเสนอแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพื่อเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน 
กับ ภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการท่ี
มีภาค ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น  

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้ 
ประชาชน เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุน
แม่ของแผ่นดิน ท่ีมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่า
เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วม
ตรวจสอบ และร่วม รับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่า งานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
ดังนั้น การท างานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้นส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 

 2.2 ข้อสังเกต 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจ านวนมาก 

เกินไป ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
2. ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบาง  

รายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะน ามาบรรจุใน 

แผนพัฒนา ท้องถ่ิน ยังมีการเสนอโครงการท่ียังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าท่ีควร และสถานท่ีไม่พร้อม
ด าเนินการ ท าให้โครงการท่ีถูกเสนอมามีจ านวนเกินไปและไม่สามารถด าเนินการได้  

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ  
ความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง  
  5. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการเพื่อน าเข้าบรรจุใน
แผน แต่มีความต้องการโครงการไปยังหมู่บ้านของตน และไม่ยินยอมการบริจาคท่ีดินเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มี
ความต้องการโครงการ 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้  

สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น  
2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง  

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  3. ควรน าโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินปีใดก็ให้น าบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น มิควรน าแผนในปีถัดไปมาด าเนินการก่อนควรด าเนินการตามล าดับในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชน ประชาชน สมาชิกสภา  ทราบรายละเอียดการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ไม่ควรน าโครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้จริงเข้ามาบรรจุในแผนเพียงเพราะ
ความคิดว่าใส่แผนไว้ก่อน ควรส ารวจสถานท่ีจริงว่าสามารถด าเนินการได้และมีความเดือดร้อนจริงมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อลดปัญหาปริมาณโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไป เมื่อน ามาคิดผลสัมฤทธิ์
เป็นร้อยละจากจ านวนโครงการท่ีมีอยู่ในแผนและโครงการท่ีด าเนินการได้จริงจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100  

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญการมีส่วนร่วมในการเสนอ 
โครงการ  เสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดคล้อง
กับ งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีมากเกิน
ศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีจะด าเนินการ จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นเอง การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อท้องถ่ินอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกัน คิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นสิ่งส าคัญ  

6. ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผน โดยให้แต่ละชุมชนจัดท าแผนชุมชนของ 
ตนเองแล้วน าโครงการตามล าดับในแผนชุมชนเสนอองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามล าดับในแผนชุมชนของตนเอง  การน าโครงการเข้าในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านควร
ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดล าดับของโครงการท่ีน าเข้าบรรจุในแผนชุมชนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาใน
การน าโครงการปีงบประมาณล่วงหน้ามาด าเนินการในปีปัจจุบัน  การด าเนินการไม่เป็นไปตามล าดับใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ป้องกันการแก้ไข การปรับปรุง การทบทวนแผนต่อไป  

7. ควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ หลากหลาย 
ช่องทาง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมเช่นการ ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง ถ้าไม่ไปอ่านก็จะไม่ทราบ  จึง
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง ซึ่ งมีหลากหลายช่อ งทาง ได้แ ก่  เว็บ ไซต์องค์การบริหารส่ วนต าบลไทรทอง และช่องทาง
https://www.facebook.com/Hug.SaiThong ซึ่งทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ของตนเอง 
 2.4 ผลจำกกำรพัฒนำ 

ผลจากการพัฒนา  แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
2.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง  ประชาชนมีถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ไฟฟ้า ประปา ได้รับการซ่อมแซมการขยายเขตท าให้ได้รับ
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน สาธารณูปโภคครบครันตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งได้เป็นอย่างดี 
  2.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการดูแล รับเบี้ยยังชีพ ประชาชนได้รับสวัสดิการ รวมท้ังการได้รับความปลอดภัยจาก
การตั้งด่านจุดตรวจช่วงเทศกาล และการอบรมให้ความรู้แก่อปพร.เพื่อดูแลประชาชนยามเกิดสาธารณภัย 
ประชาชนได้รับการดูแล 
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  2.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เสริมสร้างอาชีพ กลุ่มสตรี อาทิเช่น 
กลุ่มอาชีพสร้างรายได้จากการท าหมูฝอย  กลุ่มอาชีพสร้างรายได้จากการผลิตดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ต่างๆ เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางให้กับคนในชุมชน 
  2.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า
ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูดูแลรักษาไว้ แหล่งท่ีมีขยะได้รับการฟื้นฟูก าจัดขยะท าให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน มีการ
เสริมสร้างสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทองในการดูแลเรื่องขยะให้ความรู้ ติดตามผลสม่ าเสมอ  ท าให้ครัวเรือนมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  2.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการบูรณาการส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  ได้รับการอุดหนุน การติดต่อประสานงานท่ีเป็นไปด้วยความรวดเร็วท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น การบริการประชาชนได้รับการพัฒนา ประชาชนเกิดความพอใจในการบริหารงาน การบริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ตอบสนองแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.5 ผลสรุปภำพรวม 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จากผู้รับบริการแยก
ประเด็นตามยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มาก ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 83.89 และผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ 86.90   สรุปการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การประเมินผลการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 



 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สภาท้องถ่ิน และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับท่ี 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 วรรคสอง “(3) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จึงประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง  
                 "ธรรมาภิบาลกา้วหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอ" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลไทรทอง   
    1. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคให้ท่ัวถึง มีน้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพยีงพอตลอดทั้งปี ถนนสัญจรไปมา
สะดวก  
    2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนและสง่เสริมการศกึษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชวีิตท่ีดี และป้องกันโรคติดต่อ  
    4. รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร. ใหเ้ข้มแข็ง  
    5. ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวสัดิการสงัคมท่ีดี  
    6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7. บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร การบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนรว่มมือท างานบรูณาการร่วมกัน  
    8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และสร้างอาชพีเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลไทรทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
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    1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 
        1.1 บริหารงานทั่วไป 
        1.2 การรักษาความสงบภายใน 
        1.3 การศึกษา 
        1.4 สาธารณสุข 
        1.5 สังคมสงเคราะห ์
        1.6 เคหะและชุมชน 
        1.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        1.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        1.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.10 การเกษตร 
        1.11 การพาณชิย ์
        1.12 งบกลาง 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน 
        2.1 บริหารงานทั่วไป 
        2.2 การรักษาความสงบภายใน 
        2.3 การศึกษา 
        2.4 สาธารณสุข 
        2.5 สังคมสงเคราะห ์
        2.6 เคหะและชุมชน 
        2.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        2.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        2.10 การเกษตร 
        2.11 การพาณชิย ์
        2.12 งบกลาง 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชพีในชุมชน 
        3.1 บริหารงานทั่วไป 
        3.2 การรักษาความสงบภายใน 
        3.3 การศึกษา 
        3.4 สาธารณสุข 
        3.5 สังคมสงเคราะห ์
        3.6 เคหะและชุมชน 
        3.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        3.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        3.10 การเกษตร 
        3.11 การพาณชิย ์
        3.12 งบกลาง 
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    4. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
        4.1 บริหารงานทั่วไป 
        4.2 การรักษาความสงบภายใน 
        4.3 การศึกษา 
        4.4 สาธารณสุข 
        4.5 สังคมสงเคราะห ์
        4.6 เคหะและชุมชน 
        4.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        4.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        4.10 การเกษตร 
        4.11 การพาณชิย ์
        4.12. งบกลาง   
    5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล 
        5.1 บริหารงานทั่วไป 
        5.2 การรักษาความสงบภายใน 
        5.3 การศึกษา 
        5.4 สาธารณสุข 
        5.5 สังคมสงเคราะห ์
        5.6 เคหะและชุมชน 
        5.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        5.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        5.10 การเกษตร 
        5.11 การพาณชิย ์
        5.12 งบกลาง 
 

ง. การวางแผน               
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอ่ไป  
   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี ้
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

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

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง 19 3,180,000 91 67,907,800 59 24,535,000 68 38,090,000 

2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 1 100,000 25 1,756,000 32 3,398,500 23 1,556,000 

3.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 7 1,982,000 54 31,046,500 52 22,839,500 47 15,351,000 

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 53 7,699,460 86 16,159,800 87 23,629,800 85 18,289,800 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 11 1,185,000 17 3,045,000 21 3,915,000 19 3,095,000 

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

 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง ได้ประกาศใชข้้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวนัท่ี 16 กันยายน 
2564  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ ครุภัณฑ์ 1 รายการ งบประมาณ 
4,242,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 8 1,404,200 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 16 1,045,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 

4 175,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 5 670,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 903,000 

รวม 39 4,198,000 
 

 

ครุภัณฑ์ รายการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ครุภัณฑ์การศึกษา 1 44,000 

รวม 1 44,000 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายเขตประปาหมู่ที่ 
4 บ้านไทรเดีย่ว 

เงิน
งบประมาณ 

44,600 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทัว่ถึง 

ขยายเขตประปาในหมู่บา้น 
ระยะทาง 500 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

เงิน
งบประมาณ 

104,850 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจรและ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สว่างในหมู่บา้นแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 7 จดุ 
ตามแบบที ่อบต.  ไทรทอง
ก าหนด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบรูณ ์

เงิน
งบประมาณ 

174,750 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจรและ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สว่างในหมู่บา้นแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
ตามแบบที ่อบต.ไทรทอง
ก าหนด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งเสียงตามสาย
พร้อมระบบชุด
อุปกรณ์ พร้อมขยาย
เขต หมู่ที่ 4 บ้านไทร
เดี่ยว 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการได้
อย่างทัว่ถึง 

ติดตั้งเสียงตามสายพร้อม
ระบบชุดอุปกรณ์พร้อม
ระบบชุดอุปกรณ์พร้อมขยาย
เขตตามแบบที ่อบต.ไทร
ทอง ก าหนด 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนยกระดับ
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยทับพระ1 หมู่
ที่ 1 บ้านหินกอง 

เงิน
งบประมาณ 

350,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนยกระดับพร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 
เมตร ตามแบบที่ อบต.    
ไทรทอง ก าหนด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยหน้าวดั หมู่ที ่
6 บ้านโนนสมบรูณ ์

เงิน
งบประมาณ 

250,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยประปา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร ตามแบบที่อบต.
ไทรทอง ก าหนด 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยหลังหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบรูณ ์

เงิน
งบประมาณ 

150,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยประปา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร ตามแบบที่อบต.
ไทรทอง ก าหนด 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 
6 บ้านโนนสมบรูณ ์

เงิน
งบประมาณ 

30,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภยั 

วางท่อระบายน้ าหมู่ที ่6 
บ้านโนนสมบรูณ ์ขนาด 
0.60 เมตร จ านวน 2 จุด 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

เงิน
งบประมาณ 

35,000 เพื่อดูแลความ
ปลอดภยัและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจดุตรวจร่วมและ
อ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร จดัการวัสด ุ
อุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัตงิาน และจดั
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง 

10 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ช่วยเหลือและส่งเสริม
ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงิน
งบประมาณ 

50,000 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัยต่างๆ และให้
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันภยั
ต่างๆ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัตา่งๆ 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ความรู้
ในการป้องกันภยัจดัแผน
ป้องกันภยัต่างๆ 

11 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

วันเด็กแห่งชาต ิ เงิน
งบประมาณ 

75,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออกและ
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
เด็กที่เจริญเติบโต
เป็นอนาคตของชาต ิ

จัดกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองเพ่ือให้เดก็ใน
พื้นที่ต าบลไทรทองเข้าร่วม
กิจกรรม 

12 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สนบัสนุนค่าใช้จา่ยการ
จัดการศึกษาส าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
งบประมาณ 

430,650 เพื่อพัฒนาการเด็ก
เติบโตสมวัยและ
ดูแลความปลอดภัย 

เด็กเล็กของศนูย์พัฒนาเดก็
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง อดุหนนุ
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหินกองและโรงเรียน
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา คา่
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อาหารเสริม(นม) เงิน
งบประมาณ 

580,900 เพื่อพัฒนาเด็กให้
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนเติบโต
สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านหินกอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทรทอง 
โรงเรียนบ้านหินกองและ
โรงเรียนสามคัคีสกุลอรุณ
วิทยา  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

14 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

รณรงค์และป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

เงิน
งบประมาณ 

70,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ตดิต่อและลดการ
แพร่ระบาดของโรค 

โรคติดต่อและไมต่ดิต่อใน
พื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า และ
โรคติดต่ออื่นๆ ในพื้นที่
ต าบลไทรทองได้รับการ
ป้องกันการเกิดโรค 

15 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

เฝ้าระวังโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อลดน้อยลง 

16 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ
โรคติดต่อโรคไม่ตดิต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อลดน้อยลง 

17 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ศาลาประชาคมหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อมีสถานทีม่ั่นคง
แข็งแรงในการจดั
กิจกรรมต่างๆ 

ศาลาประชาคมหมู่บา้น
สามารถใช้งานไดด้ี
ตามปกต ิ

18 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่
ยังคงอยู ่

19 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการจดัแข่งขัน
นักกีฬาต้านยาเสพตดิ
ประจ าปภีายในต าบล
ไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

180,000 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและต่อต้านยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขนักีฬาภายใน
ต าบล 

20 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

จัดงานประเพณี
สงกรานตแ์ละวัน
ผู้สูงอายุต าบลไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

60,000 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งามของชาติ และแสดง
ความกตัญญตู่อผู้สูงอาย ุ

จัดกจิกรรมรดน้ าด าหัว
และกิจกรรมตา่งๆของ
ผู้สูงอาย ุ

21 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนนุจดั
งานรัฐพิธีอ าเภอคลอง
หาด 

เงิน
งบประมาณ 

40,000 เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษตัริย ์

จัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญตา่งๆ 

22 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนนุ
การจดังานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

เงิน
งบประมาณ 

60,000 เพือ่ส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่นอันดีงาม 

*จัดขบวนรถแห่ *กิจกรรม
การแสดง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนโรงเรยีน
บ้านหินกอง
โครงการอาหาร
กลางวัน 

เงิน
งบประมาณ 

756,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุ
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านหินกอง 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

24 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนโรงเรยีน
สามัคคีสกุลอรุณ
วิทยาโครงการ
อาหารกลางวัน 

เงิน
งบประมาณ 

289,800 เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนนุ
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสามคัคีสกุลอรุณ
วิทยา 

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

25 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
ส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
คลองหาด โครงการ
อุดหนุนการจดังาน
ชมพู่หวานและของ
ดีคลองหาด 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรใหม้ีรายได้ที่
มั่นคงและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้พันธ์ดี
ของอ าเภอคลองหาด 

ออกจ าหน่าย 
ประกวด 

26 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
ส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

อบรมใหค้วามรู้ดา้น
เกษตรกรรมปศุสัตว์
และหัตถกรรม เรื่อง
การปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปรนิกส์ 

เงิน
งบประมาณ 

35,000 เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้
การปลูกผักแบบไฮโดรโปร
นิกส ์

จัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

27 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
ส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

โครงการพัฒนา
อาชีพกลุ่มสตรี
แม่บา้นต าบลไทร
ทอง 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลไทร
ทอง 

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

28 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
ส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กบั
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จัดกจิกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

29 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองและ
ขุดลอกแกม้ลิง หมู่
ที่ 5 บ้านคลองยาง 

เงิน
งบประมาณ 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภคและท า
การเกษตรอย่างพอเพยีง 

ขุดลอกคลองและแก้ม
ลิง คลองน้ าค า กว้าง 
12 เมตร ลึก 5 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ไทร
ทอง ก าหนด 

30 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกจิกรรมปลูก
ต้นไม ้

31 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพฯ 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นทีห่า
ยากใกล้สูญพันธ ์

จัดกจิกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยไร้ขยะ
มูลฝอย 

เงิน
งบประมาณ 

80,000 เพื่อลดขยะมูลฝอย
ของหมูบ่้านในระดับ
ครัวเรือน 

ขยะมีปริมาณลดลง 

33 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมคัรท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เงิน
งบประมาณ 

50,000 เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนให้เขม้แข็งใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดกจิกรรมเกีย่วข้องกับ
โครงการ 

34 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

การจดัเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เงิน
งบประมาณ 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเลือกตั้ง และ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

การจดัการเลือกตั้งใหม ่
เลือกตั้งซิอมทุกระดับ จดั
อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับ
การเลือกตั้งให้คระ
กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนทั่วไป และ
กิจกรรมรณรงค์ตา่งๆ 

35 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน(ส ารวจ
ความพึงพอใจใน
งานบริการของ
อบต) 

เงิน
งบประมาณ 

25,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับ
บริการ 

ปรับปรุงกระบวนการและ
ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบตัิงาน 

36 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. 

เงิน
งบประมาณ 

6,000 เพื่อพัฒนางานการ
บริการขององค์กร 
ด้านขอ้มูลขา่วสาร 

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และบอร์ด
ประชาสัมพันธต์่างๆ 

37 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

พัฒนาระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงิน
งบประมาณ 

7,000 เพื่อพัฒนางานใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

38 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอคลองหาด 
จังหวดัสระแก้ว 

เงิน
งบประมาณ 

65,000 เพื่อประสานงาน
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการและเป็น
สถานที่กลางในการ
ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆ 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ 
ปรับปรุงศูนย ์

39 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง 
สะดวกต่อการ
ให้บริการประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน 
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รายละเอียดครุภณัฑ์ในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

  ประเภทครุภัณฑ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

40 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 8 ชดุ 

ข้อบัญญตั ิ 44,000 เพื่อให้เด็กนักเรียน
ประถมวัยมีโต๊ะเกา้อี้
ส าหรับนั่งเรียน 

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 8 ชดุ  

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา 4 โครงการ  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 โครงการ จ านวนเงิน 
894,550 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 4,276,498.92 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงิน 5,144,676.74 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง 

5 4,890,048.92 5 1,007,626.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

1 281,000 11 2,492,003.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

0 0 5 318,792.24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 5 627,035.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 6 699,220.50 

รวม 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายเขตประปาหมู่ที่ 
4 บ้านไทรเดีย่ว 

ข้อบัญญตั ิ 44,600 41,000 CNTR-
00146/65 
นายศุภกรณ์  
หอมชื่น 

08/09/2565 30 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่4 
บ้านไทรเดีย่ว 

ข้อบัญญตั ิ 104,850 139,800 CNTR-
00163/65 
นายศุภกรณ์ 
หอมชื่น 

20/09/2565 30 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
แบบพลังงาน
งานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 6 บ้าน
โนนสมบูรณ ์

ข้อบัญญตั ิ 174,750 174,750 CNTR-
00161/65 
นายชนนิทร์ 
พอใจไทย 

20/09/2565 30 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นระบบ
สาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดนิ
ขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนสง่า 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,398,888 4,276,498.92 CNTR-
00071/65 
หจก.โมเสก
ดีไซน ์

28/09/2565 180 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นพัฒนา
สังคมและความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม
หมู่บา้น หมู่ที ่1 
บ้านหินกอง 

ข้อบัญญตั ิ 300,000 258,000 CNTR-
00164/65 
นายศุภกรณ์ 
หอมชื่น 

20/09/2565 60 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นพัฒนา
สังคมและความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองไผ่ 

ข้อบัญญตัิ 
(โอนตั้ง

รายการใหม่) 

281,000 281,800 CNTR-
00163/65 
นายชนนิทร์ 
พอใจไทย 

13/09/2565 30 

 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ 
การคมนาคมขนส่ง 

68 38,090,000 8 1,404,200 5 4,890,048.92 5 1,007,626.00 13.16 9.77 

2.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

23 1,556,000 16 1,045,800 1 281,000 11 2,492,003.00 28.95 24.16 

3.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

47 15,351,000 4 175,000 0 0 5 318,792.24 13.16 3.09 

4.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

85 18,289,800 6 714,000 0 0 5 627,035.00 13.16 6.08 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 19 3,095,000 6 903,000 0 0 6 699,220.50 15.79 6.78 

รวม 242 76,381,800 40 4,242,000 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 84.21 49.87 

 
หมายเหตุ โครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด 39 โครงการ ครุภัณฑ์ 1 รายการ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 3 รายการ ไม่ได้เบิกจ่าย 6 รายการ  

กันเงินเงินงบประมาณ 5 รายการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพืน้ท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง
ในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี้ 

1.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ท่ี 7 ซอยอุดมสุข 

 

 

 

 

 

            

2.โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

3.โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ท่ี 3 บ้านคลองไผ่ 
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4.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการย้ายหอถังสูงประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 

 

 

 

 

 

 

 

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 4  บ้านไทรเดีย่ว 
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7.โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 

 

 

 

 

 

 

 

8.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยสวนป่า 

 

 

 

 

 

 

 

9.โครงการติดตั้งเสียงตามสายพรอ้มระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ท่ี 4 บ้านไทรเดี่ยว 
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10.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ไทรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

11.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยไทรทองพัฒนา 

 

 

 

 

 

   

12.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยจนิตหรา 
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13.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยหนา้วัดบ้านโนนสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

14.โครงการขยายเขตเสียงตามสายพรอ้มระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ท่ี 7 บ้านคลองลาภใกล้ 

 

 

 

 

 

 

 

15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ท่ี 6 
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16.โครงการซอ่มแซมถนนลูกรังภายในต าบลไทรทอง (ม.3, ม.7 ,ม.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.โครงการปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกียรต ิ
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18.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ (รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

 

 

 

 

 

 

 

19.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดประจ าปภีายในต าบลไทรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

20.โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านต าบลไทรทอง 
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21.โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 

 

 

 

 

22.โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

23.โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) (ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) 
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24.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

25.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ(เฝ้าระวังและควบคุมภัยไข้เลือดออก) 

 

 

 

 

 

 

 

26.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างกั้นรัว้แนวเขตอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า 
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27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยหลังหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

28.ขุดลอกคลองและขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง 

 

 

 

 

 

 

 

29.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 
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30.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์และหัตกรรม เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

31.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 0811507795 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0811507795 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 0811507795 
นายสมชาย  ประมัดสระน้อย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0861457412 
น.ส.อาภาพร  บุญญะพันธ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0927517939 
นายพงษ์อนันต์  นามไม้ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0624914635 
นายชัยยง  ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและ

เลขานุการ 
0956308246 

น.ส.ชรินทร์ทิพย์  อิ้วจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 0864759336 
   
   2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารสว่นต าบล ประธานกรรมการ 0627819087 
นายมานะ ยางสามัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0649815325 
นางจิตดานันย์  เครอืวงษ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0871273053 
นายนิคม  ยันกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0852150780 
นางสุพิตร  ค าพันธ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0983848564 
นายจตุรงณ์ สังคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0849028597 
นายหมวดเอกนิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์โยธิน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 0624579009 

นายเอกลักษณ์ เสาะพบดี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 037447147 
นายนิกร เหลอืงจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 0878358811 
นางอมรรัตน์ จันทร์กฤษ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 0615263525 
น.ส.เหนอืธิดา พวงไพศาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
น.ส.จันทร ยางสามัญ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 0868385909 
นายนุศาสตร์ สุดชนะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0845655077 
นายเพญ็ สังคะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0861433198 
นางประนอม ดวงแก้ว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0641084263 
น.ส.พัสตราภรณ ์เดชอนนัทวิทยา ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการและ

เลขานุการ 
0811507795 

นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 0956308246 
น.ส.ชรินทร์ทพิย์ อิว้จันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 0864759336 
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   3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ช่ือ ต าแหน่ง ต าแหน่งคณะกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง ผู้แทนประชาคม ประธานกรรมการ 0843521877 
นายปวิช  แก้วมณ ี สมาชิกสภา กรรมการ 0611832850 
น.ส.ศุภลักษณ ์คณุประเสริฐ สมาชิกสภา กรรมการ 0895421273 
นางนวลละออง หอมชื่น ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0612049372 
น.ส.จันทร  ยางสามัญ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 0868385909 
นายนกิร เหลืองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 0878358811 
นางอมรรัตน์ จันทร์กฤษ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 0615263525 
น.ส.พัสตราภรณ ์เดชอนนัทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล กรรมการ 0811507795 
นายชยัยง ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 0956308246 
น.ส.พิมพร  ค าโส สมาชิกสภา กรรมการและเลขานุการ 0895817726 

 
      ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สามารถแจ้งได้ท่ีงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หรอืทาง https://saithong-
sakaeo.go.th/ และ https://www.facebook.com/Hug.SaiThong เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

   จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน 

                                            ประกาศ ณ วันท่ี  28 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 

 
 
      (นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
     นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง 
 
 

https://saithong-sakaeo.go.th/
https://saithong-sakaeo.go.th/
https://www.facebook.com/Hug.SaiThong

