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ส่วนท่ี 1 บทน า 
…………… 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผทรินทร์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตางตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลผไทรินทร์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคที่จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดั บของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลไผทรินทร์
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา 2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน คือ 
      1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ ดังนี้ 
      2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่ งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
      2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่นการแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิ Gantt Chart หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลผไทรินทร์ 
      2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฎในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
      2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
      2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผทรินทร์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ มี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 
ขัน้ตอนการรายงาน 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
ประชาชนในต าบล.../ อปท.... 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย 
กว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผไทรินทรร์วมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ผไทรินทรอ์ย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลผไทรินทรม์าปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้ อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอล าปลายมาศและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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   2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ 12 สายข้างบ้านนายสมร  ไกรพงษ์  (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มสตรี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) จัดนิทัศ
การ/ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ ในต าบลผไทรินทร์  (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลผไทรินทรใ์ช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ผไทรินทรม์ีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลผไทรินทร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทรจ์ะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลผไทรินทรเ์กิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลผไทรินทร์ 

ž   
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ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

 

 

 
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์........................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน 2561 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือนเมษายน 2561   
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

 
ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

18 3,050,000.00 14 1,800,000.00 13 1,700,000.00 12 1,350,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

93 82,380,000.00 94 102,779,000.00 98 104,686,000.00 88 101,370,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

28 18,860,000.00 28 20,810,000.00 28 22,660,000.00 28 24,660,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น สั ง คมก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

32 5,918,000.00 33 6,118,000.00 33 4,718,000.00 30 4,768,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

17 900,000.00 20 1,950,000.00 19 1,750,000.00 20 2,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 2,810,000 15 2,780,000.00 14 3,410,000.00 14 2,580,000.00 

รวม 201 113,918,000.00 204 136,237,000.00 205 138,924,000.00 192 136,728,000.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 

(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 41 32.80 1,673,900 5.12 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 16.80 5,169,000 15.80 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 22 17.60 18,626,200 56.93 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

29 23.20 6,991,450 21.37 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 6.40 180,000 0.55 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 3.20 75,000 0.23 

รวม 125 
 

16,201,160   
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
(68 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

201 113,918,000 

32.33 52.00 52.00 

2 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

125 32,715,550 

3 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

125 32,715,550 

4 สามารถด าเนินการได้ 65 14,653,841.02 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

รอบเดือน เมษายน 2561 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

41 1,673,900.00 15.0 1.26 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

21 5,169,000.00 21.0 5.17 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสรา้งสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22 18,626,200.00 22.0 18.31 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

29 6,991,450.00 29.0 6.99 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

8 180,000.00 8.0 0.18 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 32,715,550.00 4.0 0.08 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
จัดหา รายได้เพ่ือ
สาธารณกุศล และ
ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนตาม
ภาระกิจ เหล่า
กาชาดจังหวัด 
บุรีรัมย์ 

 10,000.00 10,000.00 1/2561 16/01/2561 1 

2. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

 10,000.00 10,000.00 2/2561 15/02/2561 1 

3. ยุทธศาสตร์
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานรัฐ
พิธีอ าเภอล าปลาย
มาศ 

 5,000.00 5,000.00 3/2560 15/01/2561 1 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต
ผู้สูงอายุ 

 50,000.00 20,000.00 98/2561 26/03/2561 7 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

ข้อมูลจาก e-plan 
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จ านวน 2 ตู้ 10,000 ส านักปลัด บริหารทั่วไป 
2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ 3,500 ส านักปลัด  
4 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จ านวน 1 ตู้ 5,000 ส านักปลัด  
4 โต๊ะท างาน 1 ตัว 5,800 กองคลัง บริหารทั่วไป 
5 เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 6,000 กองคลัง บริหารทั่วไป 
6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จ านวน 2 ตู้ 5,000 ส านักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
7 โต๊ะท างาน 1 ตัว 4,800 ส านักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
8 เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 2,500 ส านักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
9 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 21,900 ส านักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
10 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จ านวน 1 ตู้ 5,000 กองสาธารณสุข สาธารณสุข 
11 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จ านวน 1 ตู้ 5,000 กองสาธารณสุข สาธารณสุข 
12 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 21,900 กองสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์
13 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 1 เคร่ือง 7,800 กองสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์
14 เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 7,800 กองช่าง เคหะและชุมชน 
15 โต๊ะท างาน 1 ตัว 4,500 กองช่าง เคหะและชุมชน 
16 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จ านวน 1 ตู้ 5,000 กองช่าง เคหะและชุมชน 
17 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จ านวน 1 ตู้ 5,000 กองช่าง เคหะและชุมชน 
18 โต๊ะท างาน 1 ตัว 4,800 กองส่งเสริม

การเกษตร 
การเกษตร 

19 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จ านวน 1 ตู้ 5,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

การเกษตร 

20 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 21,900 กองส่งเสริม
การเกษตร 

การเกษตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,200 - - 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รอบเดือนเมษายน 2561) 

ค่าครุภัณฑ ์
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
------- 

1.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
1)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
2)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทรม์ีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
3)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทรไ์ม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทรไ์ม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    
2.  ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 2.๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 

๑)  น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายและให้มีความสอดคล้อง
กัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทรค์วรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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ส่วนท่ี 4 โครงการท่ีด าเนินการรอบเดือนเมษายน 2561 
------- 

 

1. โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ระดับอ าเภอ  

20,000 20,000 อุดหนุน อบต.
บุโพธิ์ 

2 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอล าปลายมาศ 5,000 
 

5,000 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอล าปลาย
มาศ 

3 อุดหนุนการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000 10,000 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
จังหวัด 

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของก่ิงกาชาด
อ าเภอล าปลายมาศ 

10,000 10,000 อุดหนุนที่ท า
การปกครอง
อ าเภอล าปลาย
มาศ 

5 อุดหนุนตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 อุดหนุน
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

6 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

250,000 218,000 - 

7 จัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 199,500 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 472,500 - 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สาย
บ้านหนองมะค่าไปบ้านกวางงอยระยะที่ 2 (ช่วงบา้น
นางนุ่น  สันทัศรัมย์) 

250,000 249,000  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
2 จ านวน 2 สาย  

269,000 268,000  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
3 (สายระหว่างหน้าศาลาประชาคม) 

183,000 182,000  

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
5 จ านวน 2 สาย  

175,000 174,000  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
6 ซอยข้างบ้านนายเจิม พิทักษ์สงค์ 

200,000 199,000  

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน 
สายบ้านสีชวา หมู่ 7 ไปหนองปลาไหล 

250,000 249,000  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 100,000 99,000  
8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  

(สายระหว่างนานายสวอย เติมพันธ์) หมู่ 10 
250,000 249,000  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
11 จ านวน 2 สาย 

214,000 213,000  

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
12 (สายข้างบ้านนายสมร  ไกรพงษ์) 

250,000 249,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
13 (สายหน้าโรงสีชุมชน) 

200,000 199,000  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
14 (สายระหว่างสระน้ าใส) 

250,000 249,000  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพ้ืนที่หมู่ 
16 (สายช่วงบ้านเลขท่ี 132) 

229,000 228,000  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
17 (สายช่วงบ้านนายเลี้ยง) 

250,000 249,000  

15 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 18 จ านวน 2 ชว่ง 

199,000 198,000  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
19 (สายช่วงบ้านนายธีรวัฒน ์ เชิดรัมย์) 

200,000 199,000  

17 โครงการปรับปรุงคันดินลงหินคลุกข้างล าห้วยส าโรง 
หมู่ 1-19 จ านวน 6 ช่วง  
(หมู่ 1,8,9,13,18,11,16,19) 

400,000 399,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,869,000 3,852,000  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 49,000  
2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 50,000 46,000  
3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000 50,000  
4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) 130,000 130,000  
5 ฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้านของกลุ่มสตรี 20,000 20,000  
6 ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาส 40,000 40,000  
7 โครงการส่งเสริมอาชีพ (การท าขนมไทย 20,000.-,

อบรมอาชีพจักสาน 20,000.-,อบรมประดิษฐ์ของ
ใช้จากสิ่งของเหลือใช้ 20,000.-) 

60,000 20,000 การท าขนม
ไทย 

8 ฝึกอบรมการท าน้ ายาล้างจานให้กับผู้สูงอายุ 25,000 25,000  
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 30,000 12,900 ปีใหม่ 

10 จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 10,561,200 4,298,700 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

11 จ่ายเบี้ยผู้พิการ 6,720,000 2,354,600 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

12 จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 90,000 45,000 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,676,200 7,091,200  

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 20,000  
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
(ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

563,500 218,660 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

3 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน (สพฐ) ทั้ง 6 แห่ง 

1,944,950 799,371.02 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ) ทั้ง 6 แห่ง 

3,600,000 1,778,000 1 ต.ค.60 ถึง 
31 มี.ค.61 

5 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ไผทรินทร์
เกมส์” 

200,000 200,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,348,450 3,016,031.02  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน(ฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ 25,000) 
(ฝึกอบรมการท ากระติบข้าว 25,000) 

50,000 25,000 อบรมการนวด
แผนโบราณ 

2 จัดนิทัศการ/ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ ในต าบลผไทรินทร์ 

20,000 18,660  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 43,660  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในต าบล 
-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง 

30,000 15,750  

2 โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,000 4,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 20,250  
 
 
2. โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 ส านักปลัด  
2 โครงการจัดงานวันอนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรมเมือง

บุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) 
5,000 ส านักปลัด  

3 ประเมินความพงึพอใจ 20,000 ส านักปลัด  
4 ปรับปรุงทีท่ าการ อบต.ผไทรนิทร์ 200,000 ส านักปลัด  
5 โครงการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

แผนชุมชน 
28,000 ส านักปลัด  

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000 ส านักปลัด  
7 โครงอบรมกฎหมายน่ารู้เพ่ือประชาชน 30,000 ส านักปลัด  
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปองดอง

และสมานฉันท์ของคนในชาติ 
20,000 ส านักปลัด  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านไผทรินทร์
พัฒนา หมู่ 19 เชื่อมท่อบ้านโคกงิ้ว หมู่ 11) 

36,000 กองช่าง  

2 โครงการจัดท าฝาปิดรางระบายน้ าภายในพ้ืนที่หมู่
15 

25,000 กองช่าง  

3 ปรับปรุงเสริมดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  
(ถนนสายช่างบ้านเลขที่ 35) หมู่ 16 

21,000 กองช่าง  

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 1-19 1,218,000 กองช่าง  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 350,000 กอง
สาธารณสุข 

 

2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ 20,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 30,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

4 โครงการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 25,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรของกลุ่มเยาวชน 

20,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

6 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ 

30,000 ส านักปลัด  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 250,000 ส านักปลัด  
8 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 25,000 กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
 

9 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 25,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 กองการศึกษาฯ  
2 โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 40,000 กองการศึกษาฯ  
3 โครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 กองการศึกษาฯ  
4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งความดี 5,000 กองการศึกษาฯ  
5 โครงการดูและและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
5,000 กองการศึกษาฯ  

6 โครงการสร้างร้อยยิ้มสร้างความสุข 5,000 กองการศึกษาฯ  
7 โครงการหนูรักผักสวนครัว (เศรษฐกิจพอเพียง) 5,000 กองการศึกษาฯ  
8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(จัดหาวัสดุการศึกษา) 
350,000 กองการศึกษาฯ  

9 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 5,000 กองการศึกษาฯ  
10 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 5,000 กองการศึกษาฯ  
11 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 5,000 กองการศึกษาฯ  
12 โครงการจัดกิจรรมวันไหว้ครู 3,000 กองการศึกษาฯ ไม่ด าเนินการ 
13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 กองการศึกษาฯ  
14 โครงการจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
5,000 กองการศึกษาฯ  

15 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 5,000 กองการศึกษาฯ  
16 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากของเด็ก

ปฐมวัย 
5,000 กองการศึกษาฯ  

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพในการพักผ่อน 5,000 กองการศึกษาฯ  
18 โครงการส่งเสริมสุขนิสัยในการบริโภค 5,000 กองการศึกษาฯ  
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 กองการศึกษาฯ  
20 โครงการแห่เทียนพรรษา 10,000 กองการศึกษาฯ  
21 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000 กองการศึกษาฯ ไม่ด าเนินการ 
22 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 30,000 กองการศึกษาฯ ไม่ด าเนินการ 
23 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชน 
30,000 กองการศึกษาฯ  

24 ส่งเสริมกีฬาในระดับต่างๆ 10,000 กองการศึกษาฯ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปการทอเสื่อกก 15,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

2 อบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มเย็บผ้าต าบลผไทรินทร์ 20,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน 30,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

4 โครงการอบรมการแปรรูปผ้าขาวม้ากลุ่มเย็บผ้า 15,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

5 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา 

15,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 อบรมการเลี้ยงปลาน้ าจืด หมู่ 1-19 15,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลไผทรินทร์ 20,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 15,000 กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

 
ค่าครุภัณฑ์ 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

1 เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 5,000 กองการศึกษา การศึกษา 

2 เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง 196,000 กองการศึกษา การศึกษา 

3 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพับ จ านวน 1 ตู้ 6,000 กองการศึกษา การศึกษา 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 12,000 กองการศึกษา การศึกษา 

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 6,000 กองสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ 
6 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง 20,000 ส านักปลัด บริหารทั่วไป 

 


