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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

                      ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไก 
ให้ประชาชนในท้องถิน่มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกปี 
                     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไทรทอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.ไทรทอง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ไทรทอง  
    "ธรรมาภิบาลก้าวหน้า  สาธารณูปโภคก้าวไกล  สังคมปลอดภัย  ใส่ใจเศรษฐกิจพอ" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.ไทรทอง  
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง มีน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ถนนสัญจรไปมา
สะดวก  
    2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ  
    4. รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร. ให้เข้มแข็ง  
    5. ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี  
    6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน อบต.  
และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมมือท างานบูรณาการ
ร่วมกัน  
    8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 



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



        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
 
    พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 
 
    บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 
        1. บริหารงานทั่วไป 
        2. การรักษาความสงบภายใน 
        3. การศึกษา 
        4. สาธารณสุข 
        5. สังคมสงเคราะห์ 
        6. เคหะและชุมชน 
        7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        8. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        9. อุตสากรรมและการโยธา 
        10. การเกษตร 
        11. การพาณิชย์ 
        12. งบกลาง 

ง. การวางแผน 
                    อบต.ไทรทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 



 
 
                    อบต.ไทรทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และการคมนาคมขนส่ง 

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

พัฒนาเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

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

อนรุักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

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

พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 4 1,636,900 

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 4 1,032,000 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 140,000 

พัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 11 725,000 

บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 33 22,053,100 

รวม 56 25,587,000 
 

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไทรทอง มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยหลังวัด หมู่ที ่2 
บ้านโนนสง่า 

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

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

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

2.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอุดมสุข หมู่ที ่7 
บ้านคลองลาบใกล ้

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

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

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

3.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยจันทรา หมู่ที่ 8 
บ้านคลองยางนอก 

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

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย 

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

4.  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างอาคารโดมของ
หมู่บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 

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

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

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

5.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

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

เพื่อดูแลความปลอดภัย
และอ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชน
ในการเดินทางช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจร่วมและอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร จัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงาน และจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

6.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

วันเด็กแห่งชาต ิ 70,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและ
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กที่
เจริญเติบโตเป็นอนาคต
ของชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
เพื่อให้เด็กในพื้นที่ต าบลไทรทองเข้า
ร่วมกิจกรรม 

7.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

หนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

9,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

จััดซ้ือหนังสือเรียนให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

8.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

9.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 13,500 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่ังเสริมการเรียน
การสอน 

จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาใหก้ับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

10.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

19,350 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการทาง
สติปัญญา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้กับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 

11.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

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

เพื่อพัฒนาเด็กให้ได้รับ
สารอาหารครบถว้น
เติบโตสมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทรทอง โรงเรียนบ้านหิน



กองและโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 

12.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

รณรงค์และป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

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

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อและลด
การแพร่ระบาดของโรค 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัข
บ้า และโรคติดต่ออื่นๆ ในพื้นที่ต าบล
ไทรทอง 

13.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เฝ้าระวังโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

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

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

จัดซื้อวัคซีนวัสดุทางการแพทย์ที่จ าเป็น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

14.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

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

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

จัดอบรมให้ความรู ้

15.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.ไทรทอง 

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

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
การด าเนินงานของ
กองทุน 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

16.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดสวัสดิ์การเบี้ย
ผู้สูงอาย ุ

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

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐในการ
ด ารงชีวิต 

จัดสวัสดิการผู้สูงอาย ุ 

17.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

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

เพื่อให้ผู้พิการ ได้รับ
สวัสดิการจากรัฐในการ
ด ารงชีวิต 

จัดสวัสดิการผู้พกิาร 

18.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดสวัสดิการเบี้ยผู้ปว่ย
โรคเอดส์ 

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

เพื่ัอให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
ในก่ารด ารงชีพ 

จัดสวัสดิการผู้ปว่ยโรคเอดส ์

19.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

20,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกบัทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น หล่อเทียนเขา้พรรษา 
ท าบุญตักบาตรและแห่เทยีนพรรษา 

20.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการจัดแข่งขัน
นักกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าปภีายในต าบล
ไทรทอง 

180,000 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและต่อต้านยา
เสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล 

21.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผูสู้งอายุต าบลไทรทอง 

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

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งามของชาติ และแสดง
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวและกิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอาย ุ

22.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการจัดงาน
รัฐพิธี 

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

เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

จัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญต่างๆ 

23.  
พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุน
การจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้วและอุดหนุน

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

เพืััอส่งเสริมและรักษา
ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นอัน
ดีงาน 

*จัดขบวนรถแห ่*กจิกรรมการแสดง 



ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้วโครงการจัด
กิจกรรมการแสดง
ประกอบแสงสี เสียง 
และสื่อผสม งานสื่อสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา 

24.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี 
แม่บ้านต าบลไทรทอง 
(ท าขนมไทย) 

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

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอยา่ง
พอเพียงพึ่งตนเองได้ 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพใหก้ับกลุ่มสตรี
แม่บ้านในด้านอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพ
ทางเลือก จ านวน 50 คน 

25.  

พฒันาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(ประดิษฐ์ดอกไม้
กระดาษ) 

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

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
และผู้ดอ้ยโอกาสมี
อาชีพ และสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพใหก้ับผู้สูงอาย ุผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50 คน 

26.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้านการ
เกษตรกรรมปศุสัตว์
และหัตถกรรม 

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

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ได้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมระยะสั้น 

27.  

พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อุัดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาด โครงการอุดหนุน
การจัดงานชมพู่หวาน
และของดีคลองหาด 

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

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพเกษตรกรให้มี
รายได้ที่มั่นคงและเป็น
การประชาสัมพันธ์
ผลไม้พันธ์ัดีของอ าเภอ
คลองหาด 

ออกจ าหน่าย/ประกวด 

28.  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

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

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้

29.  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพฯ  

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

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่
หายากใกล้สูญพันธ ์

จัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ ์

30.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ประเทศไทยไร้ขยะมูล
ฝอย อปท. 

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

เพื่อลดขยะมูลฝอยของ
หมู่บ้านในระดับ
ครัวเรือน 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการลดปริมาณ
ขยะ 

31.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

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

เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนให้เข้มแข็งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ 

32.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

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

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
เลือกตั้ง และส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

การจัดการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งซิอมทุก
ระดับ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้คระกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนทั่วไป และกจิกรรมรณรงค์
ต่างๆ 

33.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. 

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

เพื่อพัฒนางานการ
บริการขององค์กร ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 



34.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

35.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ 

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

เพื่อประสานงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการและ
เป็นสถานที่กลางในการ
ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ 

จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงศูนย ์

36.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 

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

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 

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

37.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองและ
บ้านพักสวัสดิการ 

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

เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานที่มีความ
มั่นคงแข็งแรง สะดวก
ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน 

38.  
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาธิบาล 

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

เพื่อให้มีอาคารโรงจอด
รถไว้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถตามแบบที่ อบต.ไทร
ทองก าหนด 

 

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

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

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

พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 

0 0 0 0 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 

พัฒนาสังคมและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 0 0 0 0 

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

รวม 9 2,891,100 9 2,876,500 

     
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ไทรทอง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหลัง
วัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า 

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

2.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอุดมสุขหมู่ที่ 7 บ้านคลอง
ลาภใกล ้

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

3.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจันทราหมู่ที่ 8 บ้านคลอง
ยางนอก 

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

4.  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างอาคารโดมของ
หมู่บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 

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

5.  บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหินกอง 

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

6.  บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ไทรทอง 

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

7.  บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพัก
ข้าราชการ อบต.ไทรทอง 

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

8.  บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล 
โครงการต่อเติมบา้นพักข้าราชการ 
อบต.ไทรทอง 

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

9.  บริหารจดัการตามหลักธรรมมาธิบาล โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 418,000 416,000 416,000 2,000 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ไทรทอง คลองหาด จ.สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

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

2.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมอาชีพในชมุชน 

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

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

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

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

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

 



 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
            1. จ ำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรสำธำรณะ เนื่องจำกบำงโครงกำรต้องใช้เงิน
งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรด ำเนินโครงกำร 
 2. ปัญหำที่เกิดจำกภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงโครงกำรเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ
  

3. ได้รับงบประมำณล่ำช้ำ 
 4. โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำนวนมำกเกินไป ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทุกโครงกำร 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. น ำโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประสำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณต่อไป 
 2. ควรด ำเนินกำรซักซ้อมและท ำควำมเข้ำใจถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท ำแผนตำมสภำพปัญหำของพ้ืนที่และตำมควำมจ ำเป็น 
 4. ควรมีกำรสรุปติดตำมแผนเป็นรำยไตรมำส เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน 
 5. ควรท ำกำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่มีงบประมำณอยู่แล้ว 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ไทรทอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
  

                            
 
                                                                               

                          
  



                     
 
 
 

                     
 
 

                   
 
 

                   
 



               
 
 

                                         
 
 

               
 
            ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ไทรทองทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
 
             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                 ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม 2564 
 
 

(นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 



 

 


