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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6  ข้อ 29 (3) ข้อ 30 (5) ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
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ส่วนท่ี 1 บทน า 
…………… 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลไผทรินทร์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตางตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรื อไม่ ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลผไทรินทร์ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคที่จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบลไผทรินทร์
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและเมินผลแผนพัฒนา 2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน คือ 
      1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
      3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ต้อง
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ ได้
กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ ดังนี้ 
      2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มากําหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
      2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ําตามที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่นการแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิ Gantt Chart หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลผไทรินทร์ 
      2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
      2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
      2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลไผทรินทร์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ มี
อํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 
ขั้นตอนการรายงาน 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ 
ประชาชนในตําบล.../ อปท.... 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย 
กว่าสามสิบวัน 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล 
เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เสนอ 

     เมษายน/ตุลาคม 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผไทรินทรร์วมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
ผไทรินทรอ์ย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตําบลผไทรินทร์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทรซ่ึ์งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอลําปลายมาศและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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   2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสํารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์
กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการปรับปรุงเสริมดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนสายช่วงบ้านเลขที่ 35) หมู่ 16(จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้านของกลุ่มสตรี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) จัดนิทัศการ/
ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ ในตําบลผไทรินทร์  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
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) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลผไทรินทรใ์ช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ผไทรินทรม์ีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลด่านนอก 
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  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลผไทรินทร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทรจ์ะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร ์
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิ ดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทรส์ามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผไทรินทรเ์กิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลผไทรินทร์ 

ž   
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ส่วนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
........................ 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล แบบ  
๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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1. แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์........................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดทําฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2. แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี 2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของปีนั้น 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ  
 
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 ี

19 3,300,000.00 20 2,570,000.00 18 2,170,000.00 17 1,870,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

121 91,431,600.00 114 114,036,000.00 100 107,186,000.00 90 103,870,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

85 19,239,450.00 86 21,229,450.00 86 23,079,450.00 86 25,079,450.00 

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 287 123,599,050.00 288 148,683,450.00 270 142,313,450.00 257 140,167.450.00 
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3. 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  
(92 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

201 113,918,000 

32.05 43.39 73.60 

เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

86 9,681,050 

รวมทั้งสิ้น 287 123,599,050 

2 จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 

125 32,715,550 

แผนดําเนินงานเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 

87 11,256,450 

รวมทั้งสิ้น 212 43,972,000 

3 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

125 32,715,550 

4 สามารถดําเนินการได้ 
รอบเดือนเมษายน 

65 14,653,841.02 

สามารถดําเนินการได้ 
รอบเดือนตุลาคม 

24 13,243,164.64 

รวมทั้งสิ้น 92 27,897,005.66 
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4.รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลจาก e-plan) 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ผไทรินทร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สญัญา 
คู่สญัญา 

วันที่เซ็น
สญัญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อบรมเพิ่มประสทิธิภาพ 
การบริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนตําบล 

 250,000.00 45,000.00 หจก.นาํเจริญโคราช 21/11/2560 10 

  20,000.00 นายอาณุ กองศร ี 01/12/2560 7 

  2,700.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 21/11/2560 3 

  9,100.00 
ชัญญ์ะนันท์ เดชะทรรศ
นันทน ์

24/11/2560 3 

  4,800.00 ร้านเพชรพลอย 20/11/2560 4 

2. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการจัดประชุม 
ประชาคมเพือ่จัดทํา
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ลัแผนชุม
ชน 

 28,000.00 900.00 เก่งดีไซน ์ 14/06/2561 4 

  4,685.00 สุชาติกอ๊ปป้ี 15/06/2561 3 

  2,100.00 ร้านแอ๊ดวทิยา 15/06/2561 3 

  6,500.00 เสาวณีย์ จนัทร์จําเริญ 19/06/2561 1 

3. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการจัดงานรฐัพิธตี่างๆ  50,000.00 5,000.00 ที่ทําการปกครองอําภอลําป
ลายมาศ 

13/02/2561 1 

4. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการอบรมกฎหมาย น่า
รู้เพื่อประชาชน 

 30,000.00 7,500.00 สุชาติกอ๊ปป้ี 30/08/2561 4 

  1,900.00 แอ๊ดวทิยา 29/08/2561 5 

  1,200.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 03/09/2561 3 

  1,200.00 
นายวรรณะ เจือจันทร์
พิพัฒน ์

12/09/2561 1 

  1,800.00 นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิร ิ 12/09/2561 1 

  7,600.00 
นางสาวชญัญ์ธนันท์ เดชะ
ทรรศนนัทน ์

12/09/2561 1 

  4,750.00 เสาวณีย์ จนัทร์จําเริญ 12/09/2561 1 

5. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุโครงการจัดหา 
รายได้เพื่อสาธารณกุศล 
และให้ความชว่ยเหลือ 
ประชาชนตามภาระกจิ 
เหล่ากาชาดจังหวัด บรุีรัมย์ 

 10,000.00 10,000.00 สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

24/11/2560 1 

6. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ

โครงการขอรับการ
สนับสนุนศนูย์รวมข่าวสาร

 20,000.00 10,000.00 ที่ทําการปกครองอําภอลําป
ลายมาศ 

09/01/2561 1 
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บ้านเมอืงที่ด ี การจดัซ้ือจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอําเภอลําปลายมาศ 

7. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการสนับสนุน กิจกรรม
กิ่งกาชาดอําเภอ ลําปลาย
มาศในการรับ บรจิาคโลหิต 
อวัยวะ ดวงตา และการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 

 10,000.00 10,000.00 ที่ทําการปกครองอําภอลําป
ลายมาศ 

09/01/2561 1 

8. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการจัดงานประเพณขีึ้น
เขาพนมรุ้ง 

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

9. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการจัดงานรฐัพิธี
อําเภอลําปลายมาศ 

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

10. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต รอบ
หมู่บ้านสําโรง หมู2่ 

 269,000.00 268,000.00 16/2561 08/03/2561 45 

11. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
3 จากหน้าศาลา ประชาคม 
ถึง ถนน ไปสระแร ่

 183,000.00 182,000.00 10/2561 09/02/2561 45 

12. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
5 จากบ้านนางหัด ถงึนา
นางบัวบาน ดัชถุยาวัตร 

 175,000.00 174,000.00 21/2561 22/03/2561 45 

13. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 

 200,000.00 199,000.00 12/2561 09/02/2561 45 

14. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
9 จากบ้านนางติ๋ม ถึง ทุ่ง
นา 

 100,000.00 99,000.00 18/2561 22/03/2561 45 

15. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลกุ หมู่ 
10 จากสามแยก นานาย
สวอย เตมิพันธ ์ถึงสามแยก
หมู่ 2 

 250,000.00 249,000.00 23/2561 05/04/2561 30 

16. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 

 214,000.00 213,000.00 15/2561 06/03/2561 45 

17. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย
ประปาพัฒนา หมู ่12 จาก
บ้านนายสมร ไกรพงษ์ ถึง 
ประปาเก่า 

 250,000.00 249,000.00 7/2561 19/01/2561 45 

18. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
13 จากโรงสีชุมชน- บ้าน
นายม้วน นะรารมัย์ 

 200,000.00 199,000.00 20/2561 22/03/2561 45 

19. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
14 จากถนน คอนกรีตเดมิ 
ถึง สระน้ําใส 

 250,000.00 249,000.00 13/2561 09/02/2561 45 

20. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงถนนลงหินคลกุ หมู่ 
16 จากบ้านเลขที่ 35 ถึง
บ้านเลขที่ 65 

 21,000.00 21,000.00 31/2561 14/08/2561 30 

21. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
16 จากบ้านเลขที่ 132 ถึง 
บ้านเลขที่ 20 

 229,000.00 228,000.00 14/2561 06/03/2561 45 
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22. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
17 จากบ้าน นายเลี้ยง ถึง 
สี่แยก 

 250,000.00 249,000.00 6/2561 19/01/2561 45 

23. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
18 เส้นหน้าศาลา 
ประชาคม 

 199,000.00 198,000.00 19/2561 22/03/2561 45 

24. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 
19 จากบ้าน นายธีรวัฒน ์
เชิดรมัย์ ถึงโรงเรียนบ้าน
ผไทรินทร ์

 200,000.00 199,000.00 11/2561 09/02/2561 45 

25. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงคันดินลําห้วย 
สําโรงลงหินคลกุ หมู ่1-19 

เงินสะสม 600,000.00 399,000.00 24/2561 05/04/2561 45 

26. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย 
น้ําในหมู่บ้าน หมู่ 15 

 25,000.00 25,000.00 55/61 27/09/2561 30 

27. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก
หมู่ 1 ถึง หมู่ 9 

 250,000.00 249,000.00 10/2561 19/01/2561 45 

28. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้าถนนคอนกรีต หมู่7 
จากบ้านนางสังวาล คิดถกู 
ถึง บ้านหนองปลาไหล ต.
หนองกระทิง 

 250,000.00 249,000.00 9/2561 19/01/2561 45 

29. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ระหวา่ง 
หมู่บ้านสายบ้านหนอง
มะค่าไปบ้านกวางงอย (ช่วง
บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1) 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 34/61 06/09/2561 60 

30. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 2 ช่วงศาลา
ประชาคม (บ้านสําโรง หมูท่ี 
2) 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 36/61 07/09/2561 60 

31. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างและขยายถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
จํานวน 3 ช่วง (บ้านผไทริ
นทร์ หมู่ 3) 

เงินสะสม 413,000.00 412,000.00 44/61 27/09/2561 60 

32. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ 4) 

เงินสะสม 350,000.00 349,000.00 40/61 25/09/2561 60 

33. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. และ 
เสริมคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 
จํานวน 2 ช่วง 

เงินสะสม 400,000.00 399,000.00 38/61 07/09/2561 60 

34. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ 7 จํานวน 2 
สาย 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 35/61 06/09/2561 60 

35. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หม่บ้าน หมู่ 8 สายหน้า
บ้าน นายฉลอง พันมณ ี

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 41/61 25/09/2561 60 

36. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 9 จํานวน 2 
ช่วง 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 39/61 25/09/2561 60 
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37. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
12 ช่วงบ้านนายหลอด 
วิจิตรศกัดิ ์

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 37/61 07/09/2561 60 

38. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 17 จํานวน 2 
สาย 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 43/61 27/09/2561 60 

39. พัฒนาด้าน
ยุทธศาสตรก์าร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

เสริมถนน คสล. ระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ 19 สายบ้าน
ผไทรินทร์พฒันา ไปบ้าน
โคกสว่าง (ช่วงศาลา
ประชาคม) 

เงินสะสม 490,000.00 489,000.00 42/2561 27/09/2561 60 

40. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

 30,000.00 12,900.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 25/12/2560 2 

  17,100.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 05/04/2561 4 

41. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการอบรมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ แบบ
บูรณาการ 

 30,000.00 4,740.00 ร้านแชมป์สปอร์ต 25/06/2561 2 

  1,000.00 ร้านเพชรพลอย 25/06/2561 1 

  900.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 25/06/2561 1 

  23,360.00 หจก.นาํเจริญโคราช 25/06/2561 2 

42. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กิจกรรมวนัผู้สูงอายุ  50,000.00 2,000.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 10/04/2561 1 

  2,000.00 
ร้านเครื่องเขียนแอนดด์
เซอร์วสิ 

09/04/2561 3 

  3,000.00 นายประดิฐษ์ มาตรนอก 10/04/2561 2 

43. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตร ีตําบลผไทริ
นทร ์

 30,000.00 432.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 12/05/2561 4 

  2,900.00 ร้านนํานิยม 12/05/2561 4 

44. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการฝกึอบรมการ แปร
รูปอาหาร 

 40,000.00 4,200.00 ร้านเอ็มเจเซ็นเตอร์ 06/02/2561 2 

  600.00 ร้านนํานิยม 13/02/2561 1 

  800.00 ร้านเอส.พี.ดีไซน ์ 13/02/2561 1 

  800.00 ร้านเอส.พี.ดีไซน ์ 06/02/2561 2 

45. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการฝกึอบรมทําน้ํา ยา
ล้างจาน 

 25,000.00 9,200.00 ร้านสัมมาชีพ 20/06/2561 2 

  800.00 ร้านแอดเวอร์ไทซ่ิง ดีไซน์ 20/03/2561 2 

46. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการป้องกันการ ละเมิด
สิทธิเดก็และสตร ี

 25,000.00 300.00 ร้านเอส.พี.ดีไซน ์ 25/08/2561 3 
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47. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การป้องกนัการตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอนัควร 

 20,000.00 3,400.00 ร้านสุขสวัสดิ ์ 08/09/2561 3 

  800.00 ร้านเอส.พี.ดีไซน ์ 08/09/2561 3 

48. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมอาชีพ  60,000.00 800.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 21/11/2560 2 

49. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โครงการฝกึอบรมการ แปร
รูปสมุนไพรพืน้บ้าน 

 20,000.00 4,200.00 ร้านเครื่องเขียนแอนดด์
เซอร์วสิ 

06/12/2560 1 

  800.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 06/12/2560 1 

50. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุ 

 50,000.00 500.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 27/03/2561 2 

  20,000.00 นางเพ็ญนภา สุปะโกสัง 27/03/2561 7 

  1,000.00 ร้านสัมมาชีพ 27/03/2561 2 

51. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

จัดกิจกรรมพฒันา คณุภาพ
ชีวิตเดก็ด้อย โอกาส 

 25,000.00 4,600.00 ร้านนํานิยม 23/05/2561 3 

  800.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 24/05/2561 2 

52. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตผู้พิการ 

 25,000.00 500.00 ร้านสุขสวัสดิ ์ 17/09/2561 1 

  400.00 ร้านเอส.พี.ดีไซน ์ 17/09/2561 1 

53. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวนัเดก็ 
แห่งชาต ิ

 40,000.00 19,000.00 ร้านเนรมิต เทคแคร ์ 09/01/2561 3 

  1,000.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 09/01/2561 3 

54. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม)  1,944,950.00 584,962.00 โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/10/2560 100 

  42,770.00 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/10/2560 100 

  28,952.00 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/10/2560 100 

  208,559.40 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

12/03/2561 3 

  12,433.80 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

12/03/2561 3 

  9,149.40 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม

12/03/2561 3 
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เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

  584,962.00 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/05/2561 120 

  34,874.00 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/05/2561 120 

  21,056.00 
โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแกน่
สถานทีดลองและฝกึอบรม
เกษตรกรรมร้อยเอ็ด 

01/05/2561 120 

55. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) ของ ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

 563,500.00 130,000.00 นางอุบล จนัทร์ดอน 30/10/2560 100 

  88,000.00 นางบุญเรือน แสนคนึง 30/10/2560 100 

  60,160.00 นางบุญเรือน แสนคนึง 15/05/2561 94 

  98,000.00 นางอุบล จนัทร์ดอน 16/05/2561 94 

56. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการดแูลและส่งเสรมิ 
สุขภาพที่เหมาะสม สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

 5,000.00 1,200.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 03/07/2561 1 

  1,200.00 นายวรวัฒน์ เครอืคํา 04/07/2561 1 

  2,600.00 นางอุบล จนัทร์ดอน 03/07/2561 1 

57. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการหนนู้อยรกัผกั สวน
ครัว (เศรษฐกจิพอเพียง) 

 5,000.00 4,900.00 ร้านแม่โจ ้63 20/09/2561 4 

58. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดหาวัสดุ 
การศกึษา 

 350,000.00 90,100.00 ร้านบีทูยูการค้า 04/04/2561 7 

  54,400.00 ร้านบีทูยูการค้า 19/04/2561 7 

59. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านกฬีา 

 5,000.00 4,550.00 ร้านแอ็ดวทิยา 04/09/2561 3 

  450.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 04/09/2561 3 

60. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการผลิตสือ่การเรียน 
การสอน 

 5,000.00 5,000.00 ร้านแอ็ดวทิยา 23/08/2561 5 
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61. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการส่งเสริม สุขอนามัยในชอ่งปาก 
ของเดก็ปฐมวัย 

 5,000.00 4,100.00 นายศักดิ์สทิธิ์ วิชย
ศาสตร ์

31/01/2561 2 

  900.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 31/01/2561 2 

62. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 

 60,000.00 59,500.00 นายณัฐวุฒ ิจุฬารมย์ 08/06/2561 30 

63. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเด็กและ เยาวชน 

 30,000.00 16,000.00 นายมงคล เรืองคง 14/08/2561 2 

  700.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 14/08/2561 2 

64. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสังคม 
การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการแข่งขนักฬีาต้าน ยาเสพติดผไท
รินทร์เกมส ์

 200,000.00 98,200.00 ร้านแชมป์สปอร์ต 20/11/2560 7 

  16,320.00 นายเด่นชัย มณีฉาย 27/11/2560 10 

  1,200.00 
นางสาวเจี๊ยบ วิจิตร
ศักดิ ์

07/12/2560 5 

65. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมพฒันาอาชีพ และเพิม่รายได้
ให้กับ ประชาชนหมู่ 1-19 

 50,000.00 3,000.00 ร้านเครื่องเขียน
แอนดด์เซอร์วิส 

30/12/2560 5 

  800.00 
ร้านแอดเวอร์ไทร์ซ่ิง 
ดีไซน์ 

27/12/2560 3 

  4,900.00 ร้านเอ็มเจเซ็นเตอร ์ 26/12/2560 2 

  950.00 ประดิษฐ์ มาตรนอก 26/12/2560 2 

66. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน
ตําบล ผไทรินทร ์

 30,000.00 7,000.00 นางสาววีสุดา สวัสดิ์
พันธ ์

15/08/2561 1 

  3,000.00 ร้านสุขสวัสดิ ์ 14/08/2561 2 

  3,500.00 
นายสุวรรณ์ ยศหนอง
ทุ่ม 

15/08/2561 1 

  500.00 ร้านเก่งดีไซน ์ 11/08/2561 5 

67. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ จัดนทิรรศกาล/ออกร้าน จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านการ เกษตรและสินค้า
อื่นๆ ใน ตําบล 

 20,000.00 4,900.00 84/2561 19/02/2561 7 

  4,860.00 88/2561 23/02/2561 3 

  4,000.00 87/2561 19/02/2561 7 

68. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ อบรมการเลี้ยงปลาน้ําจืด หมู่ 1-19  15,000.00 900.00 187.1/2561 22/08/2561 2 

69. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ภายในตําบล  30,000.00 8,000.00 44/2561 18/04/2561 7 

  3,450.00 43/2561 10/04/2561 10 

70. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชมุชน เฉลมิพระเกียรติ
ฯ 

 20,000.00 900.00 128/2561 30/05/2561 5 

71. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงคเ์พื่อสร้างจิต สํานกึ
อนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 10,000.00 4,500.00 63/2561 10/01/2561 2 

  3,200.00 113/2561 26/05/2561 6 

  1,000.00 65/2561 12/01/2561 3 



20 
 

 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ จ.บุรีรมัย ์

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

1.ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 36.0 3.60 15.0 1.26 9.0 0.17 9.0 0.17 9.0 0.17 

2.พัฒนาด้านยุทธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน 
244.

0 
221.4

2 
50.0 16.05 30.0 8.97 18.0 3.87 18.0 3.87 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี 88.0 19.60 79.0 18.69 13.0 0.12 13.0 0.12 13.0 0.12 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

34.0 9.62 29.0 7.00 12.0 2.29 12.0 2.29 12.0 2.29 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 21.0 0.90 8.0 0.18 4.0 0.04 2.0 0.02 2.0 0.02 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17.0 2.81 4.0 0.08 3.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 
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ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือการประเมินความสําเร็จของแผน
ทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินความพึงพอใจเป็นการประเมินผลในเชิงคุณภาพ  ดังนี้  

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ผไทรินทร์ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลผไทรินทร์ (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) ปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้ให้หน่วยงานภายนอกประเมิน 

 การประเมินดังกล่าวจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนินงาน  ความเป็นจริงที่
เกิดข้ึน  ข้อเสนอแนะและคําแนะนําของประชาชนต่อ อบต.  ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
๒.  วัตถุประสงค ์

๒.๑  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

๒.๒  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของ อบต. (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

๒.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  คําแนะนํา  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ อบต.จะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อบต.จึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความพึงพอใจ  

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร ์

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
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สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (แบบ 3/2) 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถาม 100 ชุด) 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

 
ชาย 43 43 
หญิง 57 57 
รวม 100 100 

 

 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

 

ต่ํากว่า 25 ปี 10 10 
25-40 ปี 30 30 
41-60 ปี 40 40 
มากกว่า 60 ปี 20 20 
รวม 100 100 

 

 

การศึกษา จํานวน ร้อยละ 

 

ต่ํากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 32 32 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 60 60 
ปริญญาตรี 8 8 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
รวม 100 100 

 

 

 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

 

รับราชการ 1 1 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย  30 30 
รับจ้าง/เกษตรกร 59 59 
นักเรียน /นักศึกษา 10 10 
อ่ืนๆ............................. 0 0 
รวม 100 100 
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 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 1 1 
พอใจ 35 35 
พอใจมาก 64 64 
รวม 100 100 

  
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
 ไม่พอใจ 0 0 

 
พอใจ 40 40 
พอใจมาก 60 60 
รวม 100 100 

 

 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
 ไม่พอใจ 0 0 

 
พอใจ 54 54 
พอใจมาก 46 46 
รวม 100 100 

 

 

 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 

 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 5 5 
พอใจ 58 58 
พอใจมาก 37 37 
รวม 100 100 
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 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 1 1 
พอใจ 49 49 
พอใจมาก 50 50 
รวม 100 100 

 
 6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 6 6 
พอใจ 54 54 
พอใจมาก 40 40 
รวม 100 100 

 
 7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 5 5 
พอใจ 41 41 
พอใจมาก 54 54 
รวม 100 100 

 
 8. การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 2 2 
พอใจ 39 39 
พอใจมาก 59 59 
รวม 100 100 
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 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 

 

ไม่พอใจ 4 4 
พอใจ 42 42 
พอใจมาก 54 54 
รวม 100 100 

 

2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์จําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ โดยนําคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) ดังนี้ 

1. ดีมาก : คะแนน 8.0-10   2. ดี : คะแนน 7.0-7.9 
                            3. ปานกลาง : คะแนน 6.0-6.9        4. ปรับปรุง :คะแนน 0-5.9 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 10  คะแนน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8.27 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8.30 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.90 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7.59 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7.77 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.97 

รวมเฉลี่ย 7.97 
  

 จากเกณฑ์การพิจารณา หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์คะแนน
เฉลี่ยทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.97 ซึ่งแสดงว่าผลการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับ
ประสบความสําเร็จในระดับดี 
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ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
1)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
2)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทรม์ีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
3)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อํานาจหน้าที่มีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้     

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    
2.  ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 2.๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผไทรินทร์ 

๑)  นําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายและให้มีความสอดคล้อง
กัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กจิกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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ส่วนท่ี 5 โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จรอบเดือนเมษายน 2561 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ระดับอําเภอ  

20,000 20,000 อุดหนุน อบต.
บุโพธิ์ 

2 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อําเภอลําปลายมาศ 5,000 
 

5,000 อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอลําปลาย
มาศ 

3 อุดหนุนการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000 10,000 อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
จังหวัด 

4 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของก่ิงกาชาด
อําเภอลําปลายมาศ 

10,000 10,000 อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง
อําเภอลําปลาย
มาศ 

5 อุดหนุนตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 อุดหนุน
สํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

6 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

250,000 218,000 - 

7 จัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 199,500 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 472,500 - 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลําดับ 

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 จํานวน 2 สาย  

269,000 268,000  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
3 (สายระหว่างหน้าศาลาประชาคม) 

183,000 182,000  

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
5 จํานวน 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 จํานวน 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 (สายระหว่างสระน้ําใส) 

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 จํานวน 2 ชว่ง 

199,000 198,000  

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 
19 (สายช่วงบ้านนายธีรวัฒน ์ เชิดรัมย์) 

200,000 199,000  

17 โครงการปรับปรุงคันดินลงหินคลุกข้างลําห้วยสําโรง 
หมู่ 1-19 จํานวน 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 

ลําดับ 
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 (การทําขนมไทย 20,000.-,

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

60,000 20,000 การทําขนม
ไทย 

8 ฝึกอบรมการทําน้ํายาล้างจานให้กับผู้สูงอายุ 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 
ลําดับ 

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 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชน(ฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ 25,000) 
(ฝึกอบรมการทํากระติบข้าว 25,000) 

50,000 25,000 อบรมการนวด
แผนโบราณ 

2 จัดนิทัศการ/ออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ ในตําบลผไทรินทร์ 

20,000 18,660  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 43,660  
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในตําบล 
-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง 

30,000 15,750  

2 โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,000 4,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 20,250  
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงาน 

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จํานวน 2 ตู้ 10,000 สํานักปลัด บริหารทั่วไป 
2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ 3,500 สํานักปลัด  
4 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จํานวน 1 ตู้ 5,000 สํานักปลัด  
4 โต๊ะทาํงาน 1 ตัว 5,800 กองคลัง บริหารทั่วไป 
5 เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 6,000 กองคลัง บริหารทั่วไป 
6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จํานวน 2 ตู้ 5,000 สํานักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
7 โต๊ะทาํงาน 1 ตัว 4,800 สํานักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
8 เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,500 สํานักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
9 คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง 21,900 สํานักปลัด รักษาความสงบ

ภายใน 
10 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จํานวน 1 ตู้ 5,000 กองสาธารณสุข สาธารณสุข 
11 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จํานวน 1 ตู ้ 5,000 กองสาธารณสุข สาธารณสุข 
12 คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง 21,900 กองสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์
13 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 1 เคร่ือง 7,800 กองสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์
14 เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,800 กองช่าง เคหะและชุมชน 
15 โต๊ะทาํงาน 1 ตัว 4,500 กองช่าง เคหะและชุมชน 
16 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอ่ง จํานวน 1 ตู้ 5,000 กองช่าง เคหะและชุมชน 
17 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพบั จํานวน 1 ตู้ 5,000 กองช่าง เคหะและชุมชน 
18 โต๊ะทาํงาน 1 ตัว 4,800 กองส่งเสริม

การเกษตร 
การเกษตร 

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

การเกษตร 

20 คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง 21,900 กองส่งเสริม
การเกษตร 

การเกษตร 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,200 - - 

 
 

 

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

ค่าครุภัณฑ ์
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2. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จรอบเดือนตุลาคม 2561 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ลําดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
(ตามข้อบัญญัติ 61) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน 

28,000 14,185  

2 โครงอบรมกฎหมายน่ารู้เพ่ือประชาชน 30,000 30,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 44,185  

  
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงเสริมดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  
(ถนนสายช่วงบ้านเลขท่ี 35) หมู่ 16 

21,000 21,000  

     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 21,000  

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 350,000 349,500  
2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ 20,000 20,000  
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 30,000 30,000  
4 โครงการป้องกันการละเมิดสิทธเิด็กและสตรี 25,000 25,000  
5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควรของกลุ่มเยาวชน 
20,000 20,000  

6 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ 

30,000 
โอนเพิ่ม 20,000 

49,740  

7 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 25,000 25,000  
8 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 25,000 25,000  
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตา่งๆ 30,000 17,100 สงกรานต ์

10 จ่ายเบี้ยผูสู้งอาย ุ 10,561,200 6,032,600 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 

11 จ่ายเบี้ยผู้พิการ 6,720,000 3,439,600 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 

12 จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 90,000 42,000 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,946,200 10,075,540  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการดูและและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

5,000 5,000  

2 โครงการหนูรักผักสวนครัว (เศรษฐกิจพอเพียง) 5,000 5,000  
3 สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา  

(จัดหาวัสดุการศึกษา) 
350,000 145,500  

4 โครงการส่งเสริมทักษะดา้นกีฬา 5,000 5,000  
5 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 5,000 5,000  
6 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในชอ่งปากของเด็กปฐมวัย 5,000 5,000  
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000 

โอนเพิ่ม 
10,000 

60,000  

8 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 30,000 30,000  
9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 
563,500 303,040 1 เม.ย.-30 ก.ย.

61 

10 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีน (สพฐ) 
ทั้ง 6 แห่ง 

1,944,950 708,449.64 1 เม.ย.-30 ก.ย.
61 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ) ทั้ง 6 แห่ง 

3,600,000 1,736,700 1 เม.ย.-30 ก.ย.
61 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,573,450 3,008,689.64  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้าน 30,000 30,000  
2 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตและการใช้เชื้อ

ราไตรโคเดอร์มา 
15,000 14,100  

3 อบรมการเลี้ยงปลาน้ําจืด หมู่ 1-19 15,000 15,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 59,100  

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

(ตามข้อบัญญัติ 61) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกป่าชุมชนตําบลไผทรินทร์ 20,000 19,650  
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ํา 15,000 15,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 34,650  
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ค่าครุภัณฑ์ 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
จ่ายจริง 
(บาท) 

แผนงาน 

1 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง 196,000 98,000 
(2 เครื่อง) 

การศึกษา 

2 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพับ จํานวน 1 ตู้ 6,000 5,000 การศึกษา 
3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จํานวน 2 ตู้ 12,000 9,600 การศึกษา 
4 เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น 10,000 10,000 บริหารทั่วไป (สป.) 
5 เก้าอ้ีทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 ตัว 12,500 12,000 บริหารทั่วไป (สป.) 
6 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 5 ตัว 12,000 12,000 บริหารทั่วไป (สป.) 
7 เก้าอ้ีพลาสติก 100 ตัว 22,000 22,000 บริหารทั่วไป (สป.) 
8 เก้าอ้ีสําหรับคณะผู้บริหาร จํานวน 3 ตัว 7,500 7,500 บริหารทั่วไป (สป.) 
9 โต๊ะทํางานสําหรับคณะผู้บริหาร จํานวน 3 ตัว 13,500 13,500 บริหารทั่วไป (สป.) 

10 โต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ อบต. จํานวน 2 ตัว 6,000 6,000 บริหารทั่วไป (สป.) 
11 เก้าอ้ีทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 ตัว 2,500 2,500 บริหารทั่วไป (กค.) 
12 ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง จํานวน 2 ตัว 11,000 11,000 บริหารทั่วไป (กค.) 
13 ตู้เก็บเอกสารชนิด 20 ช่อง จํานวน 1 ตัว 4,000 4,000 บริหารทั่วไป (กค.) 
14 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ 6,000 5,500 สังคมสงเคราะห์ 
15 โต๊ะทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ อบต. จํานวน 1 ตัว 5,000 5,000 สังคมสงเคราะห์ 
16 เก้าอ้ีทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 ตัว 2,500 2,500 สังคมสงเคราะห์ 
17 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืน 36,200 36,200 สังคมสงเคราะห์ 
18 พัดลมติดผนัง 1,950 1,950 สังคมสงเคราะห์ 
19 พัดลมดูดอากาศ 2,300 2,300 สังคมสงเคราะห์ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,950 266,550  
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ส่วนที่ 6 โครงการที่ไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 ยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

2 โครงการจัดงานวันอนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) 5,000 หน่วยงานผู้ขอไม่ได้แสดงความจ านง 

3 ประเมินความพงึพอใจ 20,000 ไม่ขอรับการประเมิน 

4 ปรับปรุงทีท่ําการ อบต.ผไทรนิทร ์ 200,000 โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 20,000 โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
6 โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000 ร่วมกิจกรรมที่อําเภอลําปลายมาศ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ที ่
โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

1 วางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านไผทรินทร์พัฒนา หมู่ 19 เชื่อมท่อบ้าน
โคกงิ้ว หมู่ 11) 

36,000 หาผู้รับจ้างไม่ได้ 

2 โครงการจัดทําฝาปิดรางระบายน้ําภายในพ้ืนที่หมู่15 25,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 1-19 1,218,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ลําดับ

ที ่
โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ (อบรมประดิษฐ์ของใช้จากสิ่งของเหลือใช้,อบรมทําจักสาน) 40,000 เนื่องจากดําเนินการไม่ทันตามระยะเวลา 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (สตรีสากล) 15,000 โอนจ่ายค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
3 โครงการอบรมทําน้ายาสระผมผู้พิการ 25,000 เนื่องจากดําเนินการไม่ทันตามระยะเวลา 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน (ทํากระติบข้าว) 25,000 โอนงบประมาณไปตั้งรายการอ่ืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ลําดับ
ที ่

โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 30,000 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
3 โครงการจัดกิจรรมวันไหว้ครู 3,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
4 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เอ้ืออํานวย 
5 โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 40,000 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการอ่ืน 
6 โครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
7 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งความดี 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8 โครงการสร้างร้อยยิ้มสร้างความสุข 5,000 กิจกรรมอยู่ในแผนการเรียนการสอน 
9 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

10 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
12 โครงการจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพในการพักผ่อน 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
14 โครงการส่งเสริมสุขนิสัยในการบริโภค 5,000 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
15 โครงการแห่เทียนพรรษา 10,000 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
16 ส่งเสริมกีฬาในระดับต่างๆ 10,000 นักกีฬาไม่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ จํานวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปการทอเสื่อกก 15,000 โอนงบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
2 อบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มเย็บผ้าตําบลผไทรินทร์ 20,000 โอนงบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
3 โครงการอบรมการแปรรูปผ้าขาวม้ากลุ่มเย็บผ้า 15,000 เนื่องจากดําเนินการไม่ทันตามระยะเวลา 
 
 

ค่าครุภัณฑ ์
 

 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ แผนงาน 

1 เก้าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 5,000 กองการศึกษา การศึกษา 

2 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง 20,000 สํานักปลัด บริหารทั่วไป 


