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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

 
จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  2557 ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลไทยาวาส  ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้  
 

1. แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 
1.1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  

ได้ก าหนดโครงการไว้ทั้งหมด     62 โครงการ  
ด าเนินการทั้งหมด      18 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  29.03  

1.2 จ านวนงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย  
ได้ก าหนดงบประมาณไว้ทั้งหมด     77,255,500.00 บาท   
ด าเนินการลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน   9,575,938.09 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด     9,575,938.09 บาท   
คิดเป็นร้อยละ  12.40 
 

2. แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
2.1 จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  

ได้ก าหนดโครงการไว้ในข้อบัญญัติทั้งหมด   53  โครงการ  
ด าเนินการทั้งหมด       18  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  33.96  

2.2 จ านวนงบประมาณที่ได้เบิกจ่าย  
ได้ก าหนดงบประมาณไว้ทั้งหมด     18,215,300.00 บาท   
ด าเนินการลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน   9,575,938.09 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด     9,575,938.09 บาท   
คิดเป็นร้อยละ  52.57 
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16จ านวนโครงการ

ดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ื
นฐาน

ดา้นสังคม และคุณภาพชวีิต

ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข

ดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ดา้นการบริหารจัดการที่ดี
ยทุธศาสตร์

พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

สรุปจ านวนโครงการ  และงบประมาณการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ล า
ดับ 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

8 58,088,500 5 29,840,000 5 29,045,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

14 8,932,000 4 480,000 4 480,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒฯธรรม 
และการศธารณสุข 

10 2,035,000 4 590,000 4 440,000 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

6 930,000 2 400,000 2 400,000 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 3,555,000 2 350,000 2 350,000 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ด ี

15 3,715,000 2 250,000 2 250,000 

รวม 62 77,255,500 19 31,910,000 19 30,965,000 
 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการ  การจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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60จ านวนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ดา้นบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ื
นฐาน

ดา้นสังคม และคุณภาพชวีิต

ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข

ดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ดา้นการบริหารจัดการที่ดี
ยทุธศาสตร์

พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณ  การจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 
1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

และโครงสร้างพื้นฐาน 
7 5,295,800 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 11 6,437,000 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
9 710,500 

4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 5 380,000 
5 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
8 2,658,000 

6 ยุทธ์ศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการที่ด ี 13 2,734,000 
รวม 53 18,215,300 
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7จ านวนงบประมาณ
(ล้านบาท)

ดา้นการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ื
นฐาน

ดา้นสังคม และคุณภาพชวีิต

ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข

ดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ดา้นการบริหารจัดการที่ดี
ยทุธศาสตร์

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี  มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  เปรียบเทียบตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี  มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ  เปรียบเทียบตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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สรุปการด าเนินโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เจอะบ่อบาดาลภายในต าบลไท

ยาวาส 
เงินสะสม 5,400,000 - เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการให้บริการ 
- เพื่อแก้ไขปัญหาใน
กรณีฉุกเฉิน หรือเหตุ
สุดวิสัย ในกรณีที่ระบบ
ประปาเกิดเสียหาย
กะทันหัน 
 - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

บ่อบาดาล 

2. ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะภายในต าบล 

เงินสะสม 200,000 ประชาชนมีไฟสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

ไฟสาธารณะ 

3. จัดซื้อ ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบประปา ก าลังการผลิต
และอุปกรณ์ภายในต าบล 

เงินสะสม 1,755,000 - เพื่อมีอุปกรณ์ใช้อย่าง
สมบูรณ ์
- เพื่อน้ าประปาท่ีผลิต
อย่างมีคุณภาพ  
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า  

ระบบประปา 
ก าลังการผลิตและ
อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน 

4. ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน 
ศาลารอรถโดยสาร และทาง
เท้าภายในต าบล 

เงินสะสม 2,535,000 - ปรับปรุงถนนให้การ
คมนาคมสะดวกขึ้น 
- เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
และให้การสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 
- ปูองกันตลิ่งคลอง 
พร้อมปรับสภาพริม
คลอง 

ถนน 

5. ติดตั้งปรับปรุง และจัดท าเนิน
สะดุดชะลอความเร็ว สัญญาณ
ไฟ เครื่องหมาย กระจก
สะท้อนจราจร และปูายบอก
ทางภายในต าบล 

เงินสะสม 100,000 - เพื่อลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในต าบล 
 

เนินสะดุดชะลอ
ความเร็ว 
สัญญาณไฟจราจร 

6. ลอกคลองทั้งต าบลไทยาวาส เงินสะสม 150,000 - เพื่อปูองกันน้ าท่วมใน
พื้นที ่
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ ในการอุโภค 
บริโภค การเกษตร 

คูคลองที่ได้รับการ
ดูแล 

7. ปูองกันและลดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ต าบลไทยาวาส 

เงินสะสม 15,000 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีต าบลไท
ยาวาส 

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการอบรม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
8. ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้น าองค์กรชุมชนในต าบลไท
ยาวาส 

เงินสะสม 100,000 - เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีความรู้ในด้าน
การเกษตรตามแนว
พระราชด าร ิ
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
- กลุ่มอาชีพเกษตรใน
ต าบลมีความรู้เพิ่มขึ้น
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนได้รับ
ความรู ้

9. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค ์

4,862,000 เพื่อให้คนพิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้สูงอายุใน
ต าบลมีคุณภาพชีวิต 
 

ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ 

10. 
 

รณรงค์ ปูองกันการแพร่
ระบายของยาเสพติด และ
ควบคุมปูองกันโรคติดต่อใน
ชุมชนในต าบลไทยาวาส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 305,000 - เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลห่างไกลจากยาเสพ
ติดให้โทษ 
- เพื่อปูองกันโรคภัย
ต่างๆ ให้กับประชาชน
ต าบลไทยาวาส 
- เพื่อควบคุมและลดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล 
 

โครงการที่ให้
ความช่วยเหลือ
ค้านสาธารณสุข
แก่ประชาชน 

11. แข่งขันกีฬาส าหรับเยาวชน
และประชาชนในต าบล  

รายได้จัดเก็บเอง 70,000 เพื่อสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีภายใน
ต าบล 

กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

12. กีฬา และนันทนาการ 
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และ
สถานท่ีส าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลไท
ยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 110,000 - เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีมีการออกก าลัง
กายในการรักษาสุขภาพ
พลานามัยให้ดีขึ้น 
 
 

อุปกรณ์กีฬา และ
สถานท่ี 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
13. ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว 

และเสียงไร้สาย 
รายได้จัดเก็บเอง 100,000 

 
 

-เพื่อเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรับข่าวสารของ
ประชาชน 
 

หอกระจ่ายข่าว 
เสียงไร้สาย 

14. จัดท าเอกสาร และปูาย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน และความรู้ต่าง
ภายในต าบล 

รายได้จัดเก็บเอง 120,000 - เพื่อเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
 

เอกสาร และปูาย
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร ่

15. ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ 

ถุงยังชีพเพื่อ
ผู้ประสบภัย 

16. จัดซื้อรถดับเพลิง และวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าต าบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 - เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนอย่างทันท่วงที 
- เพื่อปูองกันเหตุอัคคีภัย
ได้อย่างทันท่วงที 

รถดับเพลิง และ
น้ ายาเคมีดับเพลิง 

17. ครอบครัวสัมพันธ์ รายได้จัดเก็บเอง 10,000 - เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความ
แข็งแรง 
- เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันใน
ครอบครัวและชุมชน 

ครัวเรือน 

18. อบรม อปพร. และประชาชน
ในต าบลไทยาวาสในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 - เพื่อให้ อปพร. และ
ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างท่วงที 

อปพร. จ านวน 
58 คน 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
19. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ

ห้องสมุดประชาชน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 - เพื่อเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของประชาชน 
 

ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของ
ประชาชน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
20. ฝึกอบรม และสนับสนุนด้าน

การศึกษา วัสดุการสอนและ
สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
ต่างๆภายในต าบล 

รายได้จัดเก็บเอง 25,500 - เพื่อช่วยในการจัด
กิจกรรมด้านการศึกษา 
ในต าบล 
- เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันที่ถูกหลัก
โภชนาการรับประทาน 
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น  
- เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัดได้รับสื่อการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 

วัสดุการศึกษา 
และสื่อการเรียน
การสอน 

21. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.ไทยาวาส และ
ก่อสร้างห้องน้ าพร้อมอ่างล้าง
หน้าส าหรับเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานท่ีที่เหมาะสม
และสะดวกมากขึ้น 

อาคารเรียนท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

22. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัดไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลไทยา
วาส 

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัดไทยา
วาส 

23. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัน
ส าคัญของชาติ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

325,000 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านคุณธรรมส าหรับ
นักเรียนและเยาวชนใน
ต าบลไทยาวาส 
- เพื่อให้เด็กได้ท า
กิจกรรม กล้าแสดงออก
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
- เพื่อสืบสาร
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงาม 
- เพื่อแสดงถึงความจงรัก
ภัคดีของประชาชนใน
ต าบล 

กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เผยแพร่คุณธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ี

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
24. สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริม

การศึกษานอกโรงเรียน 
เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง 

10,000 - เพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรม
ด้านการศึกษาในต าบล                    
- เพ่ือสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุน
ทรัพย์ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน 

การศึกษา ความรู้ 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. รณรงค์ ปูองกัน และควบคุม
ปูองกันโรคติดต่อในชุมชน
ต าบลไทยาวาส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 140,000 - เพื่อปูองกันโรคภัย
ต่างๆ ให้กับประชาชน
ต าบลไทยาวาส 
- เพื่อควบคุมและลดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และโรคพิษ
สุนัขบ้าในต าบล 

ประชาชนมี
อนามัยที่ด ี

26. ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
มูลฐานของ อสม. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 - เพื่อปูองกันโรคภัย
ต่างๆ ให้กับประชาชน
ต าบลไทยาวาส 
- เพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน(อส
ม.) ได้รับความรู้ ความ
สามารอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน  

อสม. ได้รับความรู ้

27. อุดหนุนเชิงปฏิบัติการด้านการ
ควบคุมโรคติดต่อของ อสม. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 - เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) ด้าน
สาธารณสุขท่ีเหมาะสม 

ประชาชนมี
อนามัยที่ดี 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยังยืน 
28. อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู

งานนอกสถานท่ีของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000 - เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ
มีความรู้มาพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง 
- เพื่อให้กลุ่มสตรีน า
ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
- เพื่อให้เกษตรมีความรู้
เพิ่มขึ้นในการน าไป
พัฒนาผลผลิตของตน  

กลุ่มอาชีพต่าง 
ได้รับความรู ้

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยังยืน 
29. ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้า 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000 - เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ในต าบล 
- เพื่อให้การด าเนินงาน
ของกลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพต่างๆเป็นไป
โดยสะดวก 
- เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มอาชีพต่างๆ 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30. ส่งเสริมการท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพและการท าน้ าสกัด
ชีวภาพ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 - เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร 
- เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม และ
สุขภาพท้ังผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

ประชาชนในต าบล
เข้าร่วมการอบรม 

31. อุดหนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในต าบล 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 - เพื่อให้การด าเนินงาน
ของกลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพต่างๆเป็นไป
โดยสะดวก 

กลุ่มอาชีพต่างๆ
ได้รับการอุดหนุน 

32. ส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000 - เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีความรู้ในด้าน
การเกษตรตามแนว
พระราชด าร ิ
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ประชาชนได้รับ
ความรู ้

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
33. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ใน

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนาด้าน
จิตส านึก 

34. จัดซื้อรถจัดเก็บ ถังรองรับขยะ 
และประสานหน่วยงานอื่นใน
การช่วยเก็บขยะมูลฝอยภายใน
ต าบล 

รายได้จัดเก็บเอง
,เงินสะสม 

2,363,000 - เพื่อให้มียานพาหนะใน
การจัดเก็บขยะ 
- เพื่อให้มีภาชนะรองรับ
ขยะที่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
- เพื่อการจัดเก็บขยะใน
ชุมชนมีประสิทธิผล 

รถจัดเก็บขยะ ถัง
รองรับขยะ 

35. พัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆในต าบลไทยา
วาส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 ๑.เพื่อให้สามารถใช้น้ า
ในคลองสาธารณะได ้ 
๒.เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ไม่ให้ถูกท าลาย  
 

คลองสาธารณะที่
เหมาะสม 

36. จัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังแม่
น้ าท่าจีนและคลองสาขา 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น 
 

เครือข่ายเฝูาระวัง
แม่น้ าท่าจีน 

37. ปรับปรุงบ ารุงดิน รายได้จัดเก็บเอง 10,000 เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน
ให้มีสภาพท่ีเหมาะสม 
 

พื้นที่ต าบลไทยา
วาส 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

38. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกปุาสี
เขียวในท่ีสาธารณะ และจัดซื้อ
ยาก าจัดวัชพืชและปุ๋ยภายใน
ต าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

110,000.00 - เพื่อให้ทัศนียภาพ และ
สภาพแวดล้อมท่ีด ี 
- เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีด ี
- เพื่อให้เส้นทางสัญจร
สองข้างทางในต าบลมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน  
- เพื่อรักษาต้นไม้สอง
ข้างทางในต าบลให้มี
สภาพที่ด ี 

พื้นที่ในต าบลไท
ยาวาสมีสภาพที่
เหมาะสม 

39. แยกขยะที่ต้นทาง รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 -ประชาชนมีจิตส านึกใน
การลดปริมาณขยะ ใน
ครัวเรือนและชุมชน -ลด
ปริมาณขยะในชุมชนให้
ลดลง -ลดจ านวน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ 

ครัวเรือนแยกขยะ 

40. หน้าบ้านน่ามอง รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีจิตส านึกในการดูแล 
บริเวณบ้านเรือนตนเอง
ให้น่ามอง 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
41. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่ รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

ออกบริการนอก
สถานท่ี 

42. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 
จัดซื้อท่ีดิน อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การปฏิบัติราชการภายใน 
อบต.ไทยาวาส รวมไปถึง
ปรับปรุงต่อเติม ก่อสร้าง
ส านักงานท่ีท าการ อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

1,500,000.00 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ - 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการให้
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ - เพื่อให้
เครื่องมือในการปฏิบัติ
ราชการมีความพร้อม
และปลอดภัย  

วัสดุ อุปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี 

43. อบรมสัมมนาผู้น ากลุ่มและ
ชุมชนในการบริหารจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและให้ความรู้แก่
ประชาชน 

การอบรมผู้น า
กลุ่มและชุมชน 

44. เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดท าแผน 

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 - เพื่อสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เพื่อให้ประชาชนได้
เสนอปัญหา ความ
ต้องการ ในการพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  

เวทีประชาคม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45. ส ารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพื่อน าผลที่ได้รับจาการ
ส ารวจไปพัฒนา 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

การส ารวจความ
พึงพอใจและความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

46. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 - เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ - จัด
การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี  

อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา 
อบต. 

47. อุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์การต่างๆ ใน
การด าเนินงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 574,000.00 - เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐน างบประมาณไป
ด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยง
ข้องต่อไป 
 

การอุดหนุน
งบประมาณ
หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรต่างๆ 

48. รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมีความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

รณรงค์ให้ึความรู้
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

49. ศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ของ อบต.ไทยาวาส 

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 - เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง - 
เพื่อจัดการศึกษาดุงาน
นอกสถานท่ี  
 

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง 

50. องค์การบริหารส่วนต าบลไทยา
วาส ออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการเชิงรุก และทั่วถึง 
- ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
การให้บริการประชาชน  

โครงการ อบต.
ออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

51. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา.อบต. ในการ
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

52. ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

ส่งเสริมความรู้ใน
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53. สนับสนุน ส่งเสริมตามข้อสั่ง
การของหน่วยงานราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพื่อให้การด าเนินงาน
ต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในแต่ละ
กิจกรรม -เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมกิจกรรม/
โครงการตามหนังสือสั่ง
การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

การด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

 
สรุปจ านวนงบประมาณการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  และการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนิน

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

4 1,391,400.32 1,391,400.32 

2. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 3 4,671,819.00 4,671,819.00 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข 

3 222,180.00 154,400.00 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน - - - 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2,431,170.00 2,431,170.00 

6. การพัฒนาด้านการจัดการที่ด ี 6 859,368.77 859,368.77 

รวม 18 9,575,938.09 9,508,158.09 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เจอะบ่อบาดาล
ภายในต าบลไท
ยาวาส 

เงินสะสม 540,000.00 540,000.00 1/2557 18/02/2557 45 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ติดตั้ง และ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ
ภายในต าบล 

 200,000.00 181,416.36 0 04/04/2557 30 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จัดซ้ือ ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ระบบประปา 
ก าลังการผลิต
และอุปกรณ์
ภายในต าบล 

 1,755,000.00 30,000.00 4/2557 10/10/2556 5 

     1,947.40 21/2557 07/11/2556 7 
     93,530.00 28/2557 28/11/2556 7 
     42,800.00 38/2557 06/12/2556 7 
     4,718.70 42/2557 03/01/2557 7 
     36,255.00 67/2557 14/03/2557 5 
     1,067.86 79/2557 02/05/2557 5 
     72,665.00 87/2557 15/05/2557 5 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ขยาย 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน เขื่อน 
ศาลารอรถ
โดยสาร และ
ทางเท้าภายใน
ต าบล 

 2,535,800.00 387,000.00 4/2557 06/05/2557 60 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,862,000.00 4,155,600.00 0 01/10/2556 365 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

ช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 22,500.00 10/2557 09/10/2556 10 

     52,858.00 2/2557 10/10/2556 3 
     184,300.00 1/2557 10/10/2556 30 
     10,000.00 86/2557 22/04/2557 15 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อบรม อปพร. 
และประชาชน
ในต าบลไท
ยาวาสในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยในด้าน
ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

250,000.00 136,300.00 3/2557 26/02/2557 3 

     14,500.00 54/2557 26/02/2557 5 
     5,000.00 55/2557 26/02/2557 5 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
     30,000.00 52/2557 27/02/2557 5 
     20,000.00 59/2557 27/02/2557 5 
     1,800.00 56/2557 26/02/2557 5 
     2,900.00 48/2557 26/02/2557 5 
     33,600.00 0 03/03/2557 5 
     1,641.00 64/2557 03/03/2557 5 
     820.00 49/2557 26/02/2557 5 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

ฝึกอบรม และ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา วัสดุ
การสอนและสื่อ
การเรียนการ
สอน ค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ ภายใน
ต าบล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

25,500.00 24,000.00 83/2557 16/05/2557  

     1,500.00 84/2557 16/05/2557  
9. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
เผยแพร่
คุณธรรมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัน
ส าคัญของชาติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

325,000.00 2,000.00 24/2557 14/11/2556  

     13,250.00 25/2557 28/11/2556 5 
     20,000.00 25/2557 29/11/2556 7 
     3,500.00 24/2557 29/11/2556 5 
     11,000.00 35/2557 03/12/2556 3 
     3,000.00 31/2557 03/12/2556 3 
     22,000.00 23/2557 29/11/2556 7 
     2,050.00 27/2557 28/11/2556 5 
     210.00 34/2557 03/12/2556 3 
     6,280.00 21/2557 27/11/2556 3 
     1,660.00 80/2557 02/04/2557 5 
     7,500.00 81/2557 10/04/2557 7 
     1,450.00 77/2557 02/04/2557 5 
     3,000.00 83/2557 10/04/2557 7 
     17,500.00 82/2557 10/04/2557 7 
     13,500.00 95/2557 26/06/2557 5 
     10,000.00 115/2557 08/08/2557 5 
     4,000.00 112/2557 06/08/2557 3 
     4,000.00 114/2557 08/08/2557 5 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
     3,780.00 111/2557 01/08/2557 5 
     6,000.00 111/2557 05/08/2557 3 
     1,000.00 113/2557 06/08/2557 3 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

อุดหนุนเชิง
ปฏิบัติการด้าน
การควบคุม
โรคติดต่อของ 
อสม.  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000.00 40,000.00 0 24/02/2557 90 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซ้ือรถจัดเก็บ 
ถังรองรับขยะ 
และประสาน
หน่วยงานอื่นใน
การช่วยเก็บ
ขยะมูลฝอย
ภายในต าบล 

รายได้จัดเก็บ
เอง,เงินสะสม 

2,363,000.00 2,293,000.00 1/2557 19/12/2556 90 

     70,000.00 66/2557 28/03/2557 15 
12. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ปลูกปุาสี
เขียวในท่ี
สาธารณะ และ
จัดซ้ือยาก าจัด
วัชพืชและปุ๋ย
ภายในต าบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

110,000.00 30,000.00 9/2557 17/10/2556 5 

     1,460.00 37/2557 04/12/2556 5 
     4,810.00 62/2557 03/03/2557 3 
     31,900.00 70/2557 31/03/2557 3 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือที่ดิน 
อุปกรณ์ต่างๆ 
ในการปฏิบัติ
ราชการภายใน 
อบต.ไทยาวาส 
รวมไปถึง
ปรับปรุงต่อเติม 
ก่อสร้าง
ส านักงานท่ีท า
การ อบต. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

1,500,000.00 2,200.00 30/2557 06/12/2556 4 

     1,000.00 32/2557 06/12/2556 4 
     5,275.10 36/2557 03/01/2557 7 
     23,440.00 38/2557 14/01/2557 7 
     4,110.00 47/2557 24/02/2557 3 
     20,190.00 43/2557 10/02/2557 10 
     8,421.97 84/2557 01/04/2557 7 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
     7,000.00 78/2557 18/04/2557 5 
     2,900.00 18/2557 11/11/2556 5 
     23,157.00 57/2557 14/03/2557 7 
     8,500.00 58/2557 14/03/2557 7 
     53,500.00 62/2557 03/03/2557 30 
     3,100.00 85/2557 11/04/2557 7 
     78,600.00 88/2557 23/04/2557 15 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

เวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อ
จัดท าแผน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 5,000.00 56/2557 07/03/2557 5 

     1,590.00 54/2557 05/03/2557 3 
     58.00 65/2557 05/03/2557 3 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

อุดหนุน
งบประมาณ
หน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์การ
ต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

574,000.00 464,000.00 - 17/02/2557 200 

     40,000.00 - 24/02/2557 90 
16. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

รณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 
และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 2,103.75 0 07/10/2556 5 

     2,000.00 11/2557 11/10/2556 7 
     350.00 14/2557 11/10/2556 5 
     3,243.00 12/2557 11/10/2556 5 
     186.00 15/2557 25/10/2556 3 
     4,503.00 14/2557 25/10/2556 5 
     1,197.20 0 20/11/2556 5 
     2,103.75 0 27/11/2556 5 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ศึกษาอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
ลูกจ้างของ 
อบต.ไทยาวาส 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000.00 24,000.00 - 24/03/2557 15 

     3,600.00 - 10/04/2557 3 
     5,500.00 - 31/03/2557 7 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 
18. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยา
วาส ออกหน่วย
เคลื่อนท่ีบริการ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 7,000.00 42/2557 10/02/2557 3 

     4,540.00 41/2557 10/02/2557 3 
     10,000.00 48/2557 10/02/2557 3 
     30,000.00 45/2557 10/02/2557 5 
     7,000.00 46/2557 11/02/2557 3 
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕7 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

 1.  ตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามเพศ    (คน : ร้อยละ) 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 54 54.00 
หญิง 46 46.00 
รวม 100 100.00 

  

2.  ตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามช่วงอายุ    (คน : ร้อยละ) 
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า  20 ปี 4 4.00 
อายุ  21-30 ปี 8 8.00 
อายุ  31-40 ปี 15 15.00 
อายุ 41-50 ปี 14 14.00 
อายุ 51-60 ปี 34 34.00 
มากกว่า  60 ปี 25 25.00 

รวม 100 100.00 
  

3.  ตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามวุฒิการศึกษา    (คน : ร้อยละ) 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 53 53.00 
มัธยมศึกษา 18 18.00 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 5.00 
ปริญญาตรี 16 16.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.00 
อื่นๆ 7 7.00 
รวม 100 100.00 

 

4.  ตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ    (คน : ร้อยละ) 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 30 30.00 

ค้าชาย/ธุรกิจส่วนตัว 14 14.00 
รับราชการ 8 8.00 

พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7 7.00 
รับจ้าง 23 23.00 

นักเรียน/นักศึกษา 4 4.00 
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14 14.00 

รวม 100 100.00 
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หมายเหตุ  :  ประมวลผลข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ  ประจ าปี พ.ศ.2557 จ านวน 100 
ชุด (ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงตุลาคม  2557) 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
 
5. ตารางความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

33 33.00 55 55.00 12 12.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

18 18.00 67 67.00 15 15.00 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24 24.00 54 54.00 22 22.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

21 21.00 57 57.00 22 22.00 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

23 23.00 51 51.00 26 26.00 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

20 20.00 64 64.00 16 16.00 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

27 27.00 58 58.00 15 15.00 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

23 23.00 56 56.00 21 21.00 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

26 26.00 52 52.00 22 22.00 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต .ไทยาวาส  ประจ าปี  
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน  54  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  54.00  รองลงมา  คือ  เพศ หญิง   จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.00   ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  จ านวน  100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากที่สุดระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน  

34 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.00  รองลงมา  คือ  ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป  จ านวน  25  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  25.00  และล าดับสุดท้าย  คือ  ช่วงอายุระหว่าง  ต่ ากว่า  20  ปี  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  
4.00  ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จ านวน  100  คน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา  ระดับมากที่สุด  
ระดับประถมศึกษา  จ านวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.00  รองลงมา  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  
18 คน  คิดเป็นร้อยละ  18.00  และมีล าดับที่เท่ากันล าดับสุดท้าย  คือ  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  1 
คน  คิดเป็นร้อยละ  1.00  ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จ านวน  100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  มากที่สุด  คือ  เกษตรกร    
จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.00  รองลงมา  คือ  อาชีพ รับจ้าง  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  
23.00   และล าดับสุดท้าย  คือ  นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.00  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  จ านวน  100  คน 
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1. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

2. มีการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  
จ าแนกตามหัวข้อต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  1  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม นั้น  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นล าดับแรก  จ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  55.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.00   และล าดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  
100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในหัวข้อที่  2  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม นั้น  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นล าดับแรก  จ านวน  67  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  67.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.00   และล าดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  
100  คน 



24 
 

24.00

54.00

22.00

0

10

20

30

40

50

60
ร้อยละ

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

3. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม นั้น  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นล าดับแรก  จ านวน  54  คน  คิด
เป็นร้อยละ  54.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.00  และ
ล าดับสุดท้าย  คือ  พอใจ น้อย  จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมด  100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ในหัวข้อที่  4  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ นั้น  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจ ระดับปานกลาง เป็นล าดับแรก  จ านวน  57  คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ น้อย  จ านวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  
และล าดับสุดท้าย  คือ  พอใจ มาก  จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.00   ของจ านวนผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด  100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  5  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นั้น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจ ระดับปานกลาง เป็นล าดับแรก  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.00  
รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ น้อย  จ านวน  26 คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00   และล าดับสุดท้าย  คือ  
พอใจมาก  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  100  คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหัวข้อที่  6  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด นั้น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจ ระดับปานกลาง เป็นล าดับแรก  จ านวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.00  
รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00   และล าดับสุดท้าย  คือ  
พอใจน้อย  จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในหัวข้อที่  7  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น นั้น  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจ ระดับปานกลาง เป็นล าดับแรก  จ านวน  58  
คน  คิดเป็นร้อยละ  58.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.00  
และล าดับสุดท้าย  คือ  พอใจ น้อย   จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00   ของจ านวนผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด  100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน นั้น  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นล าดับแรก  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  56.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00   และล าดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  
100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพึงพอใจ

9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นั้น  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นล าดับแรก  จ านวน  52  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  52.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจ มาก  จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  และล าดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ของจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด  
100  คน 

 
ส่วนที่  3   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

ควรแจ้งการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เช่น  มีบอร์ดแจ้งผลการด าเนินงานในที่ชุมชน  และแจ้งแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2.  ประชาชนให้ความร่วมมือไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น 
3.  สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยในบางพ้ืนที่ ท าให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
4.  เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล  ท าให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 
2. ข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้เสนอแนะใน
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้  

2.1 ประเด็นปัญหา  
การประชุมประชาคมของชุมชนในต าบลไทยาวาส  ทั้ง  4  หมู่ มีประชาชนเข้าร่วมประชุมน้อย

มาก  ท าให้การระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างล าบากเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  
2.2 แนวทางการแก้ปัญหาที่คณะกรรมการเสนอ  

1. ท าหนังสือเชิญประชุมประชาคมให้ทุกครัวเรือน และทุกชุมชน  
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประทับใจ  เพ่ือเป็นการจูงใจให้อยากเข้าร่วมประชุม

อีก โดยให้มีการล าดับขั้นตอนในการประชุมให้กระชับ และชัดเจนมากขึ้น 


