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คํานํา 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส ได้จัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕8 
– ๒๕60)  เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2557  และได้นําแผนสามปีไปปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ 
จนถึง ณ ปัจจุบันน้ีได้ครบระยะเวลาหน่ึงปี ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ 
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทําหน้าที่ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดังกล่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ตามข้อ ๓๙ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งน้ีจะสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใช้ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส และเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไทยาวาสต่อไป 
 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
                องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 
                 ธันวาคม  ๒๕๕8 



สารบญั 
 
            หน้า 

ส่วนที่  ๑     การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ       ๑ 

ส่วนที่  ๒     ประมวลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์      8 
      การพัฒนาในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  

ส่วนที่  ๓     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)    31 
 

ภาคผนวก    

 
             

 
 
 
 



๑ 
 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
การนาํแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 



๒ 
 

3ส่วนที่ ๑ 
การติดตามและประเมินผลการนาํแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัต ิ

……………………………… 
 
1.   องค์กรรบัผดิชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป ี
   

การติดตามและประเมินผล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
 ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  ประกอบด้วย 
 1.  นายทองเจือ     สุขประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล กรรมการ 
 2.  นางกชพร    ฉุยเนย    สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล กรรมการ 
 3.  นายสะพรัง่     สุขชัยศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบล กรรมการ 
 4.  นายอนุชา   พุทธโธ   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 5.  นายสมเจต    สุภราช  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 6.  พ.อ.อ.ลาภิศ   ศิลปเจรญิ  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 7.  นายมณฑ์ชัย    พัดเกร็ด  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 8.  นายเจษฎา    แซ่อ้ึง   ผู้อํานวยการกองช่าง   กรรมการ 
 9.  นางวลัยภรณ์    เอ้ียวตระกูล  หัวหน้าสํานักปลัด   กรรมการ 
 10. นายสุรศกัด์ิ  ปลาบู่ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 11.  นายโกวิท   ปานราตรี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) อาจจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 



๓ 
 
๒. กําหนดวธิกีารตดิตามและประเมินผล 
 (๑) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็น
รายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เคร่ืองมือในการติดตามผลการดําเนินการ เช่น Gant 
Chart และจะกําหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก ๖ เดือน 
 (๒) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จว่ามี
การดําเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร 
เพ่ือวัดความสัมฤทธ์ิผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) ของ
โครงการ 
 
 

๒.๑ การกําหนดวิธกีารตดิตามและประเมินผล 
 แนวทางการดําเนินงานได้กําหนดประเด็นการประเมินผลไว้ ๒ ประเด็น คือ 

(๑)  ประเด็นการประเมินผล   การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ   
 ตัวช้ีวัด KPIs   - ร้อยละของจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีนําไปสู่การปฏิบัติจริง 
 วิธีการประเมินผล  - ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 (๒) ประเด็นการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวช้ีวัด KPIs  - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความพึงพอใจ 
 วิธีการประเมินผล  - สํารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

- ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
 (๓)  การกําหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
 ตารางห้วงเวลาการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินการโครงการที่นําไปสู่การปฏิบัติใน
แผนพัฒนาสามปี 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
ปปีัจจุบนั คร้ังที ่ ปีถดัไป 

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

๑             
๒             
๓             
๔             

หมายเหตุ  :   ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ ๓ เดือน 
 

 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   ได้จัดทําเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยแบบประเมินฯ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่ ๑  :  ขอ้มูลทั่วไป 
ส่วนที่ ๒  :  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสในรอบปีที่

ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๕7)  
ส่วนที่ ๓  :  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 



๔ 
 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดตามแบบประเมินฯ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  
ซึ่งครอบคลุมหลายมิติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสที่กําหนดอยู่ในแผน 
พัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สังคม การ
บริหารจัดการ และเศรษฐกิจ ซึ่งเกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยสามารถวัดถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของการดําเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทําให้
ทราบได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี หรือไม่  โดยดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ  ตามแบบที่กําหนด  ดังนี้ 
 
แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ..............องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส............................................... 

ประเดน็การประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไม่มี 
การดําเนินงาน

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น   
๑.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ําเสมอ   
๔.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดทําแผนการพฒันาทอ้งถิน่   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทาํฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวดั   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัทาํบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   



๕ 
 
แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส (๓ เดือน) 
คําชีแ้จง :  แบบที่  ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เร่ิมต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เร่ิมต้ังแต่สิ้นสุด
การดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี ๑ 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่   
 (๑)  ไตรมาสที ่๑(ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที ่๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที๓่ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที๔่  (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา ๓ ป ี
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที ่๑ พ.ศ....... ปีที ่๒ พ.ศ....... ปีที ่๓ พ.ศ........ รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ

๑...       
๒...       
ฯลฯ       
รวม       

 

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการท่ี

เสร็จ 

โครงการท่ีอยู่
ในระหว่าง
ดําเนินการ 

โครงการท่ียัง
ไม่ได้

ดําเนินการ 

โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑...             
๒...             
ฯลฯ             
รวม             

๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
๑...       
๒...        
ฯลฯ       
รวม        

ส่วนที่ ๓  ผลการดาํเนินงานตามโครงการที่ไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.  โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 



๖ 
 
ส่วนที่  ๔  ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
-----------  ๑. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน...................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์
คําชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ คร้ัง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน............................................................................................................................... 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี ................. 
๓.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏบิตั ิ

๑...   
๒...   
ฯลฯ   

รวม   
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม 

 (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเดน็ พอใจมาก
(๑๐) 

พอใจ 
(๗) 

พอใจนอ้ย
(๔) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปรง่ในในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด    
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

   

๘)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

๙)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 

 



๘ 
 

การประเมินคณุภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลไทยาวาส  
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖0 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทัว่ไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐ 10 
อปท. - ข้อมลูการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน  สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ 

(๓) 3 

 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ทีม่ีลักษณะ (๓) 3 
 คล้ายกัน   
 - การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา (๒) 2 
 และ / หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   
 - มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการ

ดําเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

(๒) 2 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ ์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคญั ด้านเศรษฐกจิ ๒๕ 25 
และศกัยภาพ สังคม และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและมกีาร   
 วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลทีส่ําคัญ เพือ่ชี้ให้เหน็ศกัยภาพ  

ปญัหาและความต้องการ 
  

   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาํแผนพฒันาและ / 
หรือ จปฐ. 

๔ 4 

       - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) 2 
       - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคญัของ (๒) 2 
 จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง

ของปัญหา 
  

    • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 5 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส่ําคญัด้านสังคม 

เช่น  กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
(๓) 3 

 อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
       - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ทีส่ําคัญ

ของอปท. และแสดงให้เห็นศกัยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 

(๒) 2 

     • การวิเคราะห์ข้อมูลทรพัยากรฯ และสิ่งแวดล้อม ๕ 5 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส่ําคญั ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) 2 

       - มีการนําเสนอให้เห็นถงึสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกของ อปท. 

(๓) 3 

 



๙ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

   • SWOT ต้องสอดคล้องกบัโอกาสและศกัยภาพของอปท. ๕ 5 
       - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (๓) 3 
       - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก (๒) 2 
 อย่างถูกต้อง   
     • สรปุประเด็นปญัหาและความต้องการของประชาชน

เชิงพืน้ที ่
๖ 6 

        - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน (๒) 2 
 ในพ้ืนที่โดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ   
 ความต้องการ   
        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒) 1 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน / แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ (๒) 2 
 ในการจัดทําแผนพัฒนา   
๓. ยทุธศาสตร์     • มีลกัษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต้องการจะเปน็หรือ ๖๕ 65 
๓.๑ วิสัยทัศน์ บรรลุถึงในอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกบัโอกาสและ 5  
 ศกัยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะของ อปท.   
       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ (๓) 3 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒) 2 
๓.๒ พันธกิจ  ๕ 5 
       - แสดงถงึภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรล ุ (๓) 3 
 วิสัยทัศน์   
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) 2 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์     • มีความชัดเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเงื่อนไข

เฉพาะของพืน้ที ่
๑๐ 10 

       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทศิทางการพัฒนา (๔) 4 
       - ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง (๔) 4 
 ปัญหาศักยภาพของ อปท.   
       - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา (๒) 2 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยทุธศาสตร์   
 การพัฒนาของ อปท.   
๓.๔ เป้าประสงค์     • สอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร ์ ๕ 5 
       - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (๓) 3 
       - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง (๒) 2 
 การที่จะบรรลอุะไรในช่วง ๔ ปี   



๑๐ 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย ๑๕ 15 
เป้าหมายของแต่ละประเด็น      • ตัวชี้วัด ๙ 9 
ยุทธศาสตร์        - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะทอ้น (๕) 5 
 ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์   
        - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ (๔) 4 
      • ค่าเปา้หมาย ๖ 6 
        - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี (๓) 3 
        - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งด้าน (๓) 3 
 ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค   
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ      • มีการกาํหนดกลยทุธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑๐ 10 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีส่อดรบัและสนบัสนุนการบรรลผุลตามเปา้ประสงค์ของ   
 แต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะ   
 ของพื้นที ่   
        - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกัน (๕) 5 
 และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู ่   
 การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์   
        - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน (๕) 5 
 เพ่ือนําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ   
๓.๗ บัญชีรายการ / ชุด บญัชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย ๑๕ 14 
โครงการพัฒนา      • โครงการ / กิจกรรม ๘ 8 
        - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (๒) 2 
        - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (3) 3 
        - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม (3) 3 
       • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชดัเจน (7) 7 
 และนาํไปสูผ่ลสําเร็จของเปา้ประสงค ์   
        - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ (3) 3 
 อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสาํเร็จของเป้าประสงค์   
        - มีโครงการฯครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (2) 2 
        - มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ (2) 1 
 พัฒนา   

 รวมคะแนนที่ได ้ ๑๐๐ 99 
 



๑๑ 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 

 
ประมวลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ประมวลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ในแผนพฒันา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

 
 

 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 

อําเภอนครชัยศรี  จังหวดันครปฐม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 – กันยายน พ.ศ.๒๕๕8) 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกันดิน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ํา ประตูระบายนํ้า ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม ระบบสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา 
บ่อบาดาล 

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว และชมชน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  และการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน ทักษะ และวัสดุ-อุปกรณ์ที่จําเป็น และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในความ
รับผิดชอบ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข อนามัย และการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 



๑๓ 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 5. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภันฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและ

รายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

มลพิษ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาระบบการจัดการขยะในตําบลให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3. บํารุงรักษาแม่นํ้าลําคลอง แหล่งนํ้าต่างๆ การกําจัดวัชพืช ปรับปรุง

สภาพภูมิทัศน์ และพัฒนา    ที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4. พัฒนา ส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  

แนวทางการพัฒนาที่ 1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเคร่ืองใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทํางานของ
บุคลากร 

แนวทางการพัฒนาที่ 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 5. พัฒนาความพร้อมของการบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กร ระเบียบ 

กฎหมายต่างๆ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แบบตดิตามและประเมินผลการจัดทาํแผนพัฒนาสามปี (ประเด็นการมีส่วนร่วม) 
 

ประเดน็การมีส่วนร่วม มี ไม่มี การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน
มาก ปานกลาง น้อย 

๑.  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส มีการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการวางแผนพัฒนาดังต่อไปนี้หรือไม่ 

     

     (๑) ข้อมูล กชช.๒ค     
     (๒) ข้อมูล จปฐ.     
     (๓) ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาสจัดเก็บ
เอง 

     

     (๔) ข้อมูลที่ส่วนราชการอ่ืนๆ จัดเก็บ     
     (๕) ข้อมูลที่องค์กรเอกชน/กลุ่มต่างๆ จัดสํารวจ    
๒.  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส มีการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหา/
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือไม่ 

     

๓.  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีหรือไม ่

     

๔.  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส ปิดประกาศ
แผนพัฒนาสามปีไว้ ณ ทีท่ําการฯ เพ่ือให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยหรือไม่ 

     

๕.  องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส เอาใจใส่ต่อปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดระบบรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์และกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน 

     

๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแล/ผลักดันให้องคก์าร
บริหารส่วนตําบลไทยาวาส ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
ที่วางไว้หรือไม่ 

     

๗.  การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไทยาวาส มีการจัดลําดับก่อน-หลัง ตามความจําเป็นเร่งด่วน
ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ 

     



๑๕ 
 
แบบที่  ๑  การกํากบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน.....องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส....อําเภอนครชัยศรี...จังหวัดนครปฐม..... 
 

ประเดน็การประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไม่มี 
การดําเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น   
๑.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ําเสมอ   
๔.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดทําแผนการพฒันาทอ้งถิน่   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทาํฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัทาํบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง :  แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี ๑ 
 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน.....องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส....อําเภอนครชัยศรี...จังหวัดนครปฐม..... 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา ๓ ป ี
 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ๓ ป ี
 

ลํา
ดับ ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6 59,169,600 6 79,708,000 4 8,250,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

16 7,012,000 16 10,012,000 16 7,912,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการสาธารณสุข 

10 2,421,400 11 2,471,400 10 2,421,400 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ย่ังยืน 

5 680,000 6 780,000 5 680,000 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

12 3,000,000 13 3,150,000 12 3,000,000 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

12 4,590,000 13 21,580,000 12 3,790,000 

รวม 61 76,873,000 65 117,701,400 59 26,053,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการ  การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณ  การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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๑๘ 
 

ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา ปี ๒๕๕8  
 

ยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงาน อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

7 5,295,800 7 5,295,800 4 1,391,400.32 4 1,391,400.32 

2. การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

11 6,437,000 11 6,437,000 3 4,671,819 3 4,671,819 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

9 710,500 9 710,500 3 222,180 3 154,400 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ให้ย่ังยืน 

5 380,000 5 380,000 - - - - 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2,658,000 8 2,658,000 2 2,431,170 2 2,431,170 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

13 2,734,000 13 2,734,000 6 859,368.77 6 859,368.77 

รวม 53 18,215,300 53 18,215,300 18 9,575,938.09 18 9,508,158.09 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
ควรแจ้งการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เช่น  มีบอร์ดแจ้งผลการดําเนินงานในท่ีชุมชน  และแจ้งแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

สรปุจํานวนโครงการตามข้อบญัญตังิบประมาณ  จําแนกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 

ลําดบั ยุทธศาสตร ์ จํานวนโครงการ งบประมาณตามข้อบญัญตัิ 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5 11,594,000.00

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชีวิต 

12 6,772,000.00

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

8 1,796,400.00

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ย่ังยืน 1 24,000.00
5 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว 
6 720,000.00

6 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

10 1,910,000.00

รวม 42 22,816,400.00
 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี  มาบรรจุในข้อบัญญติังบประมาณ  
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5

12
8

1

6

10

0

2

4

6

8

10

12จํานวนโครงการ

การพ
ัฒนาด้าน

การบ
ริการส

าธารณ
ะ

การําพ
ัฒนาด้าน

การบ
ริการส

าธารณ
ะและโ

ครงสร
้างพื้นฐาน

การพ
ัฒนาด้าน

สังคม และค
ุณภาพชีวิต

การพ
ัฒนาด้าน

การศึก
ษา ศาส

นา วัฒ
นธรรม

 และก
ารสาธ

ารณสุข

การพ
ัฒนาด้าน

เศรษฐกิจให้
ย่ังยืน

การพ
ัฒนาด้าน

การบ
ริหารจัดก

ารท่ีดี
ยุทธศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๐ 
 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี  มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ   
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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บริก 
 

 
 

รายละเอียดโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  มีดังน้ี 
 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เงินสะสม 4,700,000.00 -ปรับปรุงถนนให้การ

คมนาคมสะดวกข้ึน  
1. โครงการก่อสร้าง ขยาย 

ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
สะพาน เข่ือน ศาลารอรถ
โดยสาร และทางเท้าภายใน
ตําบล 

-เพ่ือป้องกันน้ําท่วมขัง
และการให้สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน  
-ป้องกันตลิ่งคลองพร้อม
ปรับสภาพริมคลอง 

หมู่ท่ี1 ถึง หมู่ท่ี4 

รายได้จัดเก็บเอง 64,000.00 เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
ในตําบล 

50 2. โครงการติดต้ัง ปรับปรุง และ
จัดทําเส้นจราจรเพื่อชลอ
ความเร็ว สัญญาณไฟ 
เครื่องหมาย กระจกสะท้อน
จราจร และป้ายบอกทาง
ภายในตําบล 

แห่ง 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3. ก่อสร้าง จัดซ้ือ ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบประปา บ่อ
บาดาล กําลังการผลิตและ
อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ
ประปาภายในตําบ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป,
รายได้จัดเก็บ
เอง,เงินสะสม 

4,800,000.00 - เพ่ือมีอุปกรณ์ใช้อย่าง
เหมาะสม และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
- เพ่ือน้ําประปาท่ีผลิต
อย่างมีคุณภาพ  
- เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
- เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 

ท่อเมนประปา 

4. ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และติดต้ังดวงโคม
ภายในตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 350,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่าง
ท่ัวถึง และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร  
- เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากอันตราย
จากสายไฟฟ้า 

ไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 100 แห่ง 

5. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดไท
ยาวาส ตําบลไทยาวาส อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,680,000.00 เพ่ือซ่อมแวมถนนผิว
จราจรแอสฟังท์ติกคอนก
รีตสายเข้าวัดไทยาวาส
ให้มีสภาพท่ีดีขึ้น 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 761 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
6. ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้นําองค์กรชุมชน และ
ประชาชนในตําบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 - เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้นําองค์กร
ชุมชน และประชาชนใน
ตําบลมีศักยภาพในการ
ดําเนินชีวิต  
- เพ่ือส่งเสริมความรู้
ให้กับประชาชน  

ร้อยละ 40 

7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ใน
ตําบลไทยาวาส 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,862,000.00 เพ่ือให้คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้สูงอายุใน
ตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ร้อยละ 100 

8. รณรงค์ ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และ
ควบคุมป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชนตําบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 90,000.00 เพ่ือให้ประชาชนใน
ตําบลห่างไกลจากยาเสพ
ติดให้โทษ 

จํานวน 1 
โครงการ 

 
 
 



๒๒ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9. สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 - เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง  
- เพ่ือสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันในชุมชน 

จํานวน 3 ครั้ง/ปี 

10. ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว 
และเสียงตามสายหรือเสียงไร้
สายภายในตําบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 - เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน - 
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของ
จํานวนประชากร
ท่ีรับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง 

11. จัดทําเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน และ
สื่อต่างๆ ภายในตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
อย่างท่ัวถึง 

จํานวน 1000 
ชุด 

12. แข่งขันกีฬาสําหรับเยาวชน
และประชาชนในตําบล และ
ระหว่างตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 - เพ่ือสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างกัน
ภายในตําบล และ
ระหว่างตําบล - เพ่ือให้
ประชาชน เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ร้อยละ 80 

13. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา และสถานท่ี
สําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 
ไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 - เพ่ือส่งเสริมการออก
กําลังกายให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
- เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการออกกําลัง
กายในการรักษาสุขภาพ
พลานามัยให้ดีขึ้น  

ร้อยละ 60 

14. ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ 

ร้อยละ 90 

15. จัดซ้ือรถดับเพลิง และวัสดุ
อุปกรณ์ประจําตําบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 - เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนอย่างทันท่วงที 
- เพ่ือป้องกันเหตุอัคคีภัย
ได้อย่างทันท่วงที  

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การป้องกันภัย
อย่างถูกวิธี 

16. ฝึกอบรม และทบทวน สมาชิก 
อปพร. และประชาชนในตําบล
ไทยาวาสในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในด้าน
ต่างๆ  

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.00 เพ่ือให้ อปพร. และ
ประชาชนสามารถ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที 

ร้อยละ 90 

 



๒๓ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17. ตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุในชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ของประชาชน 

2 ครั้ง /ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
18. ฝึกอบรม และสนับสนุนด้าน

การศึกษา วัสดุการสอนและ
สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา ต่างๆ ภายใน
ตําบล 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 886,400.00 - เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวัน และอาหาร
เสริมนมท่ีถูกหลัก
โภชนาการรับประทาน  
- เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน  
- เพ่ือให้โรงเรียนใน
สังกัดได้รับสื่อการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 

19. ก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และห้องน้ําพร้อมอ่าง
ล้างหน้า และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง 260,000.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
และสะดวกมากข้ึน 

จํานวน 1 แห่ง 

20. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและ
ห้องสมุดประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

ศูนย์การเรียนรู้
จํานวน 1 แห่ง 

21. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัน
สําคัญของชาต ิ

รายได้จัดเก็บเอง 310,000.00 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านคุณธรรมสําหรับ
นักเรียน และเยาวชนใน
ตําบลไทยาวาส  
- เพ่ือให้เด็กได้ทํา
กิจกรรม กล้าแสดงออก
และมีความคิด
สร้างสรรค ์ 
- เพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงาม  
- เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีของประชาชน
ในตําบล 

ประชาชนร้อยละ 
50 เฎข้าร่วม
กิจกรรม 

22. รณรงค์ ป้องกัน และควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
ตําบลไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 - เพ่ือป้องกันโรคภัย
ต่างๆ ให้กับประชาชน
ตําบลไทยาวาส  
- เพ่ือควบคุมและลดการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และโรคพิษ
สุนัขบ้าในตําบล 

โครงการในการ
ณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ 



๒๔ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23. คลินิกเคล่ือนท่ีสถานีเพ่ือชุมชน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในตําบล 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

24. หมอประจําบ้าน เงินอุดหนุนท่ัวไป 60,000.00 -เพ่ือป้องกันโรคภัยต่างๆ 
ให้กับประชาชนตําบล 
ไทยาวาส  
- เพ่ือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานได้รับ
ความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

อสม. จํานวน 70 
คน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
25. อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู

งานนอกสถานท่ีของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 24,000.00 - เพ่ือให้กลุ่มอาชีพต่างๆ
มีความรู้มาพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง  
- เพ่ือให้กลุ่มสตรีนํา
ความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิผล  

ประชาชนร้อยละ 
70 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
26. พัฒนา ปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆในตําบลไทยา
วาส 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 -เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใน
ตําบลไทยาวาส มีน้ําไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ  
- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ  

ร้อยละ 80 

27. จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย
ภายในตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 - เพ่ือให้มีภาชนะรองรับ
ขยะท่ีเพียงพอกับความ
ต้องการ - เพ่ือการ
จัดเก็บขยะในชุมชนมี
ประสิทธิผล 

จํานวน 100 ถัง 

28. จ้างเหมาค่าท้ิงเกลี่ยฝังกลบ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใน
ท่ีดินของบริษัทเอกชน 

รายได้จัดเก็บเอง 240,000.00 ลดปริมาณขยะในชุมชน จ้างเหมาค่าท้ิง
เกลี่ยฝังกลบขยะ
มูลฝอย 

 



๒๕ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29. ขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช 
และทุ่นกันผักตบชวาในตําบล
ไทยาวาส  

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 -เพ่ือป้องกันน้ําท่วมใน
พ้ืนท่ี  
-เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้ ในการอุปโภค บริโภค 
การเกษตร 

ร้อยละ 50 ของคู
คลองท้ังตําบลท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

30. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามบริเวณ
สายไฟริมแม่น้ํา (ต้นไม้ขึ้นไป
พันสายไฟ ทําให้สายไฟหย่อน
ลงพ้ืนจํานวนมาก) และบริเวณ
สองข้างทาง  

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบตําบลให้มีความ
เหมาะสม และปลอดภัย 

ร้อยละ 50 ของคู
คลองท้ังตําบลท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

31. จัดซ้ือยากําจัดวัชพืช และปุ๋ย
ในการดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะ
ภายในตําบล 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 - เพ่ือกําจัดวัชพืชท่ีรก
ร้างบริเวณท่ีสาธารณะ 
ให้มีความเหมาะสมมาก
ขึ้น  
- เพ่ือบํารุงรักษาต้นไม้ 
ดอกไม้บริเวณ 2 ข้าง
ทางให้มีอย่างเหมาะสม 

จํานวน 2 ครั้ง/ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
32. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การปฏิบัติราชการภายใน 
อบต.ไทยาวาส รวมไปถึง
ปรับปรุงต่อเติม ก่อสร้าง
สํานักงานท่ีทําการ อบต. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

600,000.00 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  
- เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การปฏิบัติราชการให้
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  
- เพ่ือให้เครื่องมือในการ
ปฏิบตัิราชการมีความ
พร้อมและปลอดภัย  
- เพ่ือรองรับการก่อสร้าง
ท่ีทําการ อบต. 

ร้อยละ 80 

33. เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาของ อปท. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 - เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- เพ่ือให้ประชาชนได้
เสนอปัญหา ความ
ต้องการ ในการพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

การจัดเวที
ประชาคมเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น 

34. รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกต้ัง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนใน
ตําบลมีความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกต้ัง และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกต้ังและ
การปกครอง 

 
 



๒๖ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

35. สํารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 เพ่ือนําผลท่ีได้รับจาการ
สํารวจไปพัฒนา 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

การประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.ไทยาวาส 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

36. สนับสนุน ส่งเสริมตามข้อสั่ง
การของหน่วยงานราชการอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 เพ่ือให้การดําเนินงาน
ต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในแต่ละ
กิจกรรม  
-เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการตาม
หนังสือสั่งการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จํานวน 5 
กิจกรรม/ปี 

37. ศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ของ อบต.ไทยาวาส 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 - เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง  
- เพ่ือจัดการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นํา
ชุมชน พนักงาน
ส่วนตําบล และ
ลูกจ้างใน
การศึกษาอบรม 

38. จัดส่งผู้บริหาร สมาชิก สภา 
อบต. และพนักงานเข้ารับ
อบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
ท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดข้ึน 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก 
สภา อบต. และพนักงาน 
ลูกจ้าง 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา อบต. 
และพนักงาน 
ลูกจ้างในการเข้า
รับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ 

39. อุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์การต่างๆ ใน
การดําเนินงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 610,000.00 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กบท. เป็นอัตราร้อยละ 
1 ของงบประมาณ
รายได้  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้กับ สปสช.  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
ให้กับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  

ร้อยละ 100 

 
 
 



๒๗ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40. ออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการ
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 - เพ่ือให้บริการเชิงรุกกับ
ประชาชนในตําบล  
- เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการเสียภาษี รู้หน้าท่ี 
- เพ่ืออํานายความ
สะดวกแก่ประชาชนและ
เพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต. 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

41. อบต.สัญจรพบประชาชน รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 -เพ่ือให้บริการประชาชน 
ในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  
-เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนชื่อถือการบริการ
ได้มากย่ิงข้ึน 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรร 

42. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 
จัดซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การปฏิบัติราชการภายใน 
อบต.ไทยาวาส รวมไปถึง
ปรับปรุงต่อเติม ก่อสร้าง
สํานักงานท่ีทําการ อบต. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

600,000.00 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  
- เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การปฏิบัติราชการให้
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  
- เพ่ือให้เครื่องมือในการ
ปฏิบตัิราชการมีความ
พร้อมและปลอดภัย  
- เพ่ือรองรับการก่อสร้าง
ท่ีทําการ อบต. 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

สรปุจํานวนงบประมาณการก่อหนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา  และการเบกิจ่ายงบประมาณในการดําเนนิ
โครงการตามข้อบญัญตังิบประมาณ จําแนกตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1 5,092,500.
00

5 5,181,689.88 4 3,041,689.88

2. การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชีวิต 

1 675,000.00 11 4,476,716.00 11 4,476,716.00

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

1 232,000.00 6 653,463.96 6 417,463.96

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข 

- - 6 450,587.89 6 450,587.89

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

1 613,000.00 6 544,290.00 6 544,290.00

รวม 4 6,613,000.00 34 11,306,747.73 33 8,930,747.73

** หมายเหตุ  ไม่รวมรายจ่ายประจํากรณีเงินเดือน ค่าเช่าบ้าน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯล  ของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงาน เงินประโยชน์ตอบแทนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตังิบประมาณที่มีการก่อหนี้ผกูพนั/ลงนามในสัญญา  
จําแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ
และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ขยาย ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน 
สะพาน เข่ือน 
ศาลารอรถโดยสาร 
และทางเท้าภายใน
ตําบล 

เงินสะสม 4,700,000.00 294,294.94 - 30/6/2558 90

  712,000.00 ก.ค.-58 7/8/2558 60
  731,000.00 พ.ค.-58 24/7/2558 90
  740,000.00 ส.ค.-58 16/9/2558 60
2 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ
และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการติดต้ัง 
ปรับปรุง และจัดทํา
เส้นจราจรเพื่อ
ชะลอความเร็ว 
สัญญาณไฟ 
เครื่องหมาย 
กระจกสะท้อน
จราจร และป้าย
บอกทางภายใน
ตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

64,000.00 62,100.00 139/2558 10/9/2558 7

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ
และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง จัดซ้ือ 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบ
ประปา บ่อบาดาล 
กําลังการผลิตและ
อุปกรณ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับระบบ
ประปาภายใน
ตําบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได้
จัดเก็บ
เอง,เงิน
สะสม 

4,800,000.00 669,000.00 1/2559 3/10/2558 60

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ
และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุง ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
และติดต้ังดวงโคม
ภายในตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

350,000.00 294,294.94 - 30/6/2558 90



๓๐ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ
และ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตสายเข้า
วัดไทยาวาส ตําบล
ไทยาวาส อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,680,000.00 1,680,000 1/2558 2/12/2557 45

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรม พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้นํา
องค์กรชุมชน และ
ประชาชนในตําบล
ไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 380 20/2558 6/11/2557 5

  5,250.00 22/2558 11/11/2557 3
  7,500.00 23/2558 11/11/2557 3
  1,500.00 17/2558 7/11/2557 5
  51,000.00 21/2558 10/11/2557 5
7 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านสังคม 
และคุณภาพ
ชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเอดส์ใน
ตําบลไทยาวาส 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,862,000.00 362,100.00 1 10/10/2557 10

  362,700.00 2 4/11/2557 10
  371,100.00 3 3/12/2557 10
  364,100.00 4 6/1/2558 10
  456,400.00 5 1/2/2558 10
  377,900.00 6 3/3/2558 10
  377,400.00 7 1/4/2558 10
  375,600.00 8 1/5/2558 10
  375,000.00 9 1/6/2558 10
  375,000.00 10 1/7/2558 10

 
 
 



๓๑ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

รณรงค์ ป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด และ
ควบคุมป้องกันยา
เสพติดในชุมชน
ตําบลไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000.00 1,750.00 146/2558 11/9/2558 7

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 24,750.00 24/2558 25/11/2557 3

  2,996.00 41/2558 16/1/2558 5
  6,000.00 38/2558 13/1/2558 3
10 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าว และ
เสียงตามสายหรือ
เสียงไร้สายภายใน
ตําบลไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 16,640.00 135/2558 2/9/2558 3

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

จัดทําเอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ บร์
อดประชาสัมพันธ์
ในชุมชน และสื่อ
ต่างๆ ภายในตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 80,000.00 60/2558 26/3/2558 7

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

แข่งขันกีฬาสําหรับ
เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล 
และระหว่างตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 2,340.00 63/2558 31/3/2558 3

  4,000.00 88/2558 27/4/2558 3
  4,000.00 87/2558 27/4/2558 3
  6,375.00 86/2557 27/4/2558 3
  3,500.00 77/2558 24/4/2558 7
  3,600.00 90/2558 28/4/2558 3
  2,000.00 79/2558 28/4/2558 3



๓๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

  5,000.00 80/2558 28/4/2558 3 
  2,500.00 78/2558 27/4/2558 3 
  8,780.00 84/2558 24/4/2558 5 
  23,400.00 - 1/5/2558 1 
13 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมสุขภาพ 
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา และสถานท่ี
สําหรับเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 28,800.00 25/2558 3/11/2557 240 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

จัดซ้ือรถดับเพลิง 
และวัสดุอุปกรณ์
ประจําตําบล 
ไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 298,000.00 6/2558 24/7/2558 30 

15 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกอบรม และ
ทบทวน สมาชิก 
อปพร. และ
ประชาชนในตําบล
ไทยาวาสในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในด้าน
ต่างๆ  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000.00 16,000.00 123/58 17/8/2558 5 

  58,800.00 149/58 14/8/2558 5 
  2,775.00 125/58 14/8/2558 7 
  2,590.00 126/58 14/8/2558 7 
  6,900.00 150/58 14/8/2558 5 
  770 118/58 4/8/2558 3 
16 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านสังคม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ตั้งด่านตรวจเพื่อ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 1,520.00 36/2558 13/12/2557 5 



๓๓ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

ฝึกอบรม และ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา วัสดุการ
สอนและสื่อการ
เรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา ต่างๆ 
ภายในตําบล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

886,400.00 472,000.00 2558 9/2/2558 200 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและห้องสมุด
ประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 6,860.00 159/2558 25/8/2558 3 

  1,100.00 145/2558 11/9/2558 7 
  6,313.00 157/2558 25/8/2558 3 
19 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

ส่งเสริม สนับสนุน
การเผยแพร่
คุณธรรมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และ
วันสําคัญของชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

310,000.00 2,550.00 ส.ค.-58 3/11/2557 3 

  3,500.00 27/2558 28/11/2557 5 
  8,589.96 26/2558 24/11/2557 5 
  1,590.00 27/2558 28/11/2557 7 
  4,831.00 25/2558 27/11/2557 5 
  3,000.00 30/2558 28/11/2557 7 
  13,000.00 28/2558 28/11/2557 7 
  10,000.00 29/2558 28/11/2557 7 
  23,000.00 31/2558 1/12/2557 5 
  12,780.00 28/2558 28/11/2557 7 
  19,500.00 37/2558 24/12/2557 15 



๓๔ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

20 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

รณรงค์ ป้องกัน 
และควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
ตําบลไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 2,000.00 55/2558 2/3/2558 5 

  27,500.00 167/2558 28/8/2558 7 
  1,750.00 146/2558 11/9/2558 7 
21 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

หมอประจําบ้าน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

60,000.00 1,500.00 173/2558 10/9/2558 7 

  2,100.00 155/2558 17/9/2558 5 
22 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
และการ
สาธารณสุข 

อุดหนุนการ
ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขต่างๆ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได้
จัดเก็บเอง 

110,000.00 30,000.00 - 19/8/2558 30 

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

พัฒนา ปรับปรุง 
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆในตําบล 
ไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 1,725.00 50/2558 6/2/2558 5 

  4,675.00 49/2558 6/2/2558 5 
  2,800.00 49/2558 9/2/2558 5 
  380 48/2558 6/2/2558 5 
24 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

จัดซ้ือถังรองรับขยะ
มูลฝอยภายใน
ตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 9/2558 5/11/2557 15 



๓๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

จ้างเหมาค่าท้ิง
เกลี่ยฝังกลบขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในท่ีดินของ
บริษัทเอกชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

240,000.00 240,000.00 4/2558 3/3/2558 180 

26 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

ขุดลอกคูคลอง 
กําจัดวัชพืช และ
ทุ่นกันผักตบชวาใน
ตําบลไทยาวาส  

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 1,725.00 50/2558 6/2/2558 5 

  4,675.00 49/2558 6/2/2558 5 
  2,800.00 49/2558 9/2/2558 5 
  380 48/2558 6/2/2558 5 
27 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามบริเวณสายไฟ
ริมแม่น้ํา (ต้นไม้ขึ้น
ไปพันสายไฟ ทําให้
สายไฟหย่อนลงพ้ืน
จํานวนมาก) และ
บริเวณสองข้างทาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 30,483.00 171/2558 7/9/2558 10 

28 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียว 

จัดซ้ือยากําจัด
วัชพืช และปุ๋ยใน
การดูแลพ้ืนท่ี
สาธารณะภายใน
ตําบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 22,810.00 16/2558 6/11/2557 5 

  1,046.73 19/2558 25/11/2557 3 
  1,100.00 25/2558 25/11/2557 3 
  13,640.00 33/2558 16/12/2557 3 
  6,540.00 45/2558 20/1/2558 3 
  18,300.00 83/2558 27/4/2558 3 
  14,500.00 103/2558 19/5/2558 3 
  308.16 135/2558 21/7/2558 3 
  2,700.00 163/2558 25/8/2558 3 



๓๖ 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตาม

สัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน

29 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

สํารวจความพึง
พอใจและความ
คิดเห็นของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.ไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 20,000.00 150/2558 15/9/2558 30 

30 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

ศึกษาอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นํา
ชุมชน พนักงาน
ส่วนตําบลและ
ลูกจ้างของ อบต. 
ไทยาวาส 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 54,000.00 102/2558 23/6/2558 5 

  1,750.00 101/2558 22/6/2558 3 
  5,250.00 100/2558 19/6/2558 7 
  500 98/2558 18/6/2558 5 
  9,000.00 123/2558 18/6/2558 5 
31 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

จัดส่งผู้บริหาร 
สมาชิก สภา อบต. 
และพนักงานเข้ารับ
อบรมสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ท่ี
หน่วยงานอ่ืนจัดข้ึน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 194,820.00 - 1/10/2557 365 

32 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

อุดหนุน
งบประมาณ
หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์การต่างๆ 
ในการดําเนินงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

610,000.00 236,000.00 - 9/2/2558 100 

33 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

ออกหน่วยเคลื่อนท่ี
บริการประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 1,600.00 74/2558 23/4/2558 5 

  4,120.00 67/2558 17/4/2558 5 



๓๗ 
 

วงเงินตาม
สัญญา 

แหล่งท่ีมา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติยุทธศาสตร์ โครงการ คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

อบต.สัญจรพบ
ประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

34 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการท่ีดี  

50,000.00 3,000.00 101/2558 15/5/2558 5 

  6,250.00 85/2558 18/5/2558 3 
  5,000.00 83/2558 18/5/2558 3 
  3,000.00 84/2558 18/5/2558 3 

 
ตารางสรุปผลการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ  2558 

เบิกจ่าย
งบประมาณ แผนการดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา 100 % 

ยุทธศาสตร ์ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1.การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6 59.17 5 11.59 5 5.18 4 3.04 3 2.04 

2.การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชีวิต 

16 7.01 12 6.77 11 4.48 11 4.48 11 4.48 

3.การพัฒนาด้านศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

10 2.42 8 1.8 6 0.65 6 0.42 5 0.18 

4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้
ย่ังยืน 

5 0.68 1 0.02 0 0 0 0 0 0 

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเท่ียว 

12 3 6 0.72 6 0.45 6 0.45 6 0.45 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท่ีด ี 

12 4.59 10 1.91 6 0.54 6 0.54 6 0.54 

รวม 
 

61  42  34  33  31  

 
 

 

 
 
 



๓๘ 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  ๓ 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ๓ ป ี(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

สรปุผลแบบประเมินความพงึพอใจต่อการดําเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลไทยาวาส  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕8 

ส่วนที่  1  ขอ้มูลทั่วไป 
 

 1.  ตารางจํานวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจําแนกตามเพศ    (คน : ร้อยละ) 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 54 54.00 
หญงิ 46 46.00 
รวม 100 100.00 

  

2.  ตารางจํานวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจําแนกตามช่วงอายุ    (คน : ร้อยละ) 
 

ช่วงอาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่า  20 ป ี 4 4.00 
อาย ุ 21-30 ป ี 8 8.00 
อาย ุ 31-40 ป ี 15 15.00 
อาย ุ41-50 ป ี 14 14.00 
อาย ุ51-60 ป ี 34 34.00 
มากกว่า  60 ป ี 25 25.00 

รวม 100 100.00 
  

3.  ตารางจํานวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจําแนกตามวฒุกิารศกึษา    (คน : ร้อยละ) 
 

วฒุกิารศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 53 53.00 
มัธยมศกึษา 18 18.00 

อนปุริญญาหรือเทยีบเท่า 5 5.00 
ปริญญาตรี 16 16.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.00 
อื่นๆ 7 7.00 
รวม 100 100.00 

 

4.  ตารางจํานวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจําแนกตามอาชีพ    (คน : ร้อยละ) 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 30 30.00 

ค้าชาย/ธุรกจิสว่นตัว 14 14.00 
รับราชการ 8 8.00 

พนกังานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7 7.00 
รับจ้าง 23 23.00 

นกัเรียน/นกัศกึษา 4 4.00 
อื่นๆ/ไม่ระบ ุ 14 14.00 

รวม 100 100.00 



๔๐ 
 

หมายเหตุ  :  ประมวลผลข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ  ประจําปี พ.ศ.2558 จํานวน 100 
ชุด (ทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ต้ังแต่เดือนกันยายน ถึงตุลาคม  2558) 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยาวาส 
 
5. ตารางความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลไทยาวาสในภาพรวม 
 

ประเดน็ 
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

จํานวน
(คน) ร้อยละ จํานวน

(คน) ร้อยละ จํานวน
(คน) ร้อยละ 

1)  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มใน
โครงการ/กิจกรรม 

33 33.00 55 55.00 12 12.00

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรูข้้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

18 18.00 67 67.00 15 15.00

3)  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 

24 24.00 54 54.00 22 22.00

4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของ
โครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 

21 21.00 57 57.00 22 22.00

5)  มีความโปร่งในในการดาํเนนิโครงการ/
กิจกรรม 

23 23.00 51 51.00 26 26.00

6)  การดาํเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

20 20.00 64 64.00 16 16.00

7)  ผลการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การ
แก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

27 27.00 58 58.00 15 15.00

8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

23 23.00 56 56.00 21 21.00

9)  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจาการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

26 26.00 52 52.00 22 22.00

 



๔๑ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของอบต.ไทยาวาส ประจําปี  
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน  54  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  54.00  รองลงมา  คือ  เพศหญิง  จํานวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.00  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  100  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากที่สุดระหว่าง 51 – 60 ปี จํานวน  

34 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.00  รองลงมา  คือ  ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จํานวน  25  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  25.00  และลําดับสุดท้าย  คือ  ช่วงอายุระหว่าง  ตํ่ากว่า  20  ปี  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.00  
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  100  คน 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับวุฒิการศึกษา  ระดับมากที่สุด  
ระดับประถมศึกษา  จํานวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.00  รองลงมา  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  18 
คน  คิดเป็นร้อยละ  18.00  และมีลําดับที่เท่ากันลําดับสุดท้าย  คือ  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน  1 คน  
คิดเป็นร้อยละ  1.00  ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  100  คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ  มากที่สุด  คือ  เกษตรกร   
จํานวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.00  รองลงมา  คือ  อาชีพรับจ้าง  จํานวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  
23.00  และลําดับสุดท้าย  คือ  นักเรียน/นักศึกษา  จํานวน 4  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  จํานวน  100  คน 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตอ่การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไทยาวาส 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลไทยาวาส  
จําแนกตามหวัข้อตา่งๆ 
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พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ความพึงพอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  1  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม น้ัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  
55.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.00  และลําดับสุดท้าย  
คือ  พอใจน้อย  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  100  
คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ความพึงพอใจ

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในหัวข้อที่  2  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม น้ัน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  67  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  67.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.00  และลําดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จํานวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  
100  คน 



๔๔ 
 

3. มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม 
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ในหัวข้อที่  3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม น้ัน  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  54  คน  คิด
เป็นร้อยละ  54.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.00  และ
ลําดับสุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จํานวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมด  100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพงึพอใจ

4. มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ในหัวข้อที่  4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ น้ัน  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  57  คน  คิด
เป็นร้อยละ  57.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจน้อย  จํานวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  และ
ลําดับสุดท้าย  คือ  พอใจมาก  จํานวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมด  100  คน 

 
 

 

 
 



๔๕ 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพงึพอใจ

5. มีความโปร่งใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  5  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม น้ัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.00  
รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจน้อย  จํานวน  26 คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  และลําดับสุดท้าย  คือ  พอใจ
มาก  จํานวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพงึพอใจ

6. การดําเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ในหัวข้อที่  6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด น้ัน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.00  
รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  และลําดับสุดท้าย  คือ  พอใจ
น้อย  จํานวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  100  คน 

 
 
 
 
 



๔๖ 
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พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ความพึงพอใจ

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในท้องถ่ิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในหัวข้อที่  7  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน น้ัน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  58  
คน  คิดเป็นร้อยละ  58.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.00  
และลําดับสุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จํานวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด  100  คน 
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พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ความพงึพอใจ

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถ่ิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  8  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน น้ัน  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  56  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  56.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00  และลําดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จํานวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  
100  คน 

 



๔๗ 
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พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ความพงึพอใจ

9. ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในหัวข้อที่  9  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม น้ัน  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจระดับปานกลางเป็นลําดับแรก  จํานวน  52  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  52.00  รองลงมา  คือ  มีความพึงพอใจมาก  จํานวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.00  และลําดับ
สุดท้าย  คือ  พอใจน้อย  จํานวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ของจํานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  
100  คน 

 
ส่วนที่  3   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส 
ควรแจ้งการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เช่น  มีบอร์ดแจ้งผลการดําเนินงานในที่ชุมชน  และแจ้งแผนการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ือง 
 
1. ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิาน 

1.  จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2.  ประชาชนให้ความร่วมมอืไม่มากเท่าทีค่วรจะเป็น 
3.  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่ให้ความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล ทําให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
 
2. ข้อเสนอแนะ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส ได้เสนอแนะใน
การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี  

2.1 ประเดน็ปญัหา  
การประชุมประชาคมของชุมชนในตําบลไทยาวาส ทั้ง  4  หมู่ มีประชาชนเข้าร่วมประชุมน้อยมาก  

ทําให้การระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างลําบากเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  
 
 
 



๔๘ 
 

2.2 แนวทางการแกป้ญัหาทีค่ณะกรรมการเสนอ  
1. ทําหนังสือเชิญประชุมประชาคมให้ทุกครัวเรือน และทุกชุมชน  
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประทับใจ เพ่ือเป็นการจูงใจให้อยากเข้าร่วมประชุม

อีก โดยให้มีการลําดับข้ันตอนในการประชุมให้กระชับ และชัดเจนมากขึ้น 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนนิงานที่สําคญัในรอบปีงบประมาณ 2558 
  

    อบต.ไทยาวาส ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 

1. โครงการปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดต้ังดวงโคมภายในตําบล 
 

      
2. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเข้าวัดไทยาวาส  
  

      
3. โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้นําองค์กรชุมชน และ

ประชาชนในตําบลไทยาวาส 
 

      
 
 
 
 
 



4. โครงการจัดทําเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน และสื่อต่างๆ ภายใน
ตําบล 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
5. โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเยาวชนและประชาชนในตําบล และระหว่างตําบล   

      
 
6. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ประจําตําบลไทยาวาส 

      
 
 
 
 



7. โครงการฝึกอบรม และทบทวน สมาชิก อปพร. และประชาชนในตําบลไทยาวาสในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ  

 

      
8. โครงการต้ังด่านตรวจเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

      
 

9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ 

 9.1 โครงการสงฆ์นํ้าพระ และลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
 

      
 9.2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่) 

      



 9.3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อ) 
 

      
 
 9.4 โครงการหล่อเทียนจํานําพรรษาวัดไทยาวาส 

      
 
 9.5 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

            
 
10. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนตําบลไทยาวาส 
 

      
 



11. โครงการหมอประจําบ้าน 
 

      
 
12. โครงการขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช และทุ่นกันผักตบชวาในตําบลไทยาวาส 

       
 
13. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างของ อบต.ไทยาวาส 
 

      

14. โครงการ อบต.ไทยาวาส  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 
 

            



ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  หรือแจ้งผ่านผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลไทยาวาส  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
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