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-1- 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร 
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์โครงสร้างด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 
    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 1 0.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา - - 

ด้านการพัฒนาการเกษตร - - 

การพัฒนาสังคม - - 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 1 55,000.00 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 1 10,000.00 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 3 776,500.00 

ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 1 1,166.00 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 7 842,666.00 
 

   

 

 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) 



 
 

-๒- 
 

    ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 

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

เพื่องานตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเพิ่มพูนความรู้ 
แก่ประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไทร 

  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมากจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
(อพ.สธ.) 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๘,๒๐๐ 

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

เพื่อร่วมสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราช ด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เข้าร่วมสนองพระราชด าริ กิจกรรมการจัดท าฐาน 
ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ท้ังทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาเพื่อท่ีจะรักษา และอนุรักษ์
ทรัพยากร ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 

๒ 
ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
 

๑๑๙,๐๐๐ 
 

๘๖,๗๐๐ 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดการเรียนการสอน 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในต าบลหนองไทร 

จ านวน 3  แห่ง 

  
ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน 

 
 
 

๗๙,๑๐๐ 
 

๔๒,๙๔๐ 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายในต าบลหนองไทร 

นักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กภายในต าบล 
หนองไทร  
จ านวน 3  แห่ง 

  
ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๓๖๐,๐๐๐ ๒๐๐,๘๖๕ 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ 
ปกครองและให้เด็กได้รับ 
ประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

จ านวน ๓ แห่ง/ปี 

  

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กเล็ก-ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี ๖ สังกัดโรงเรียน 
ภายในต าบลหนองไทร 

 
 

๑,๖๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๔๖๘,๒๒๗ 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ 
ปกครองและให้เด็กได้รับ 
ประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

จ านวน 4 แห่ง/ปี 

  
โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

 
 

๑๒๕,๐๐๐ - 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนปลูกฝังให้เด็กมี 
ส่วนร่วม มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีความสามัคคี 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๓. 
ด้านการพัฒนา 
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรมการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการเศรษฐกิจ
ชุมชนต าบลหนองไทร 

 
 

๑๐,๐๐๐ - 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ 
คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
ชุมชนต าบลหนองไทร 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๔. ด้านการพัฒนาสังคม 
โครงการจัดกิจกรรมการ
จัดต้ังศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถ่ิน 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
- 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความ 
สมานสามัคคีปรองดอง 

ทุกหมู่บ้านในต าบล 
หนองไทร 

  
โครงการจัดกิจกรรมใน
การกป้อง 
สถาบันส าคัญของชาติ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 - 

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

เพื่อด าเนินการจัดท าโครง 
การปกป้องสถาบันของชาติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาด 
ไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท  
0808.2/ว1224 ลง วันท่ี  
 22 เมษายน 2552 

เจ้าหน้าท่ี  พนักงานจ้าง  
และประชาชน 11 หมู่บ้าน 
เข้าร่วมโครงการ 

  
โครงการบ ารุงและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
- 

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

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และส่งเสริมอาชีพให ้
ประชาชน 

ทุกครัวเรือนในต าบล 
หนองไทร 

  

โครงการฝึกอบรมประชุม
ช้ีแจงท าความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติ 
และจิตส านึกที่ดีงาม 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

- 

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

เพื่อให้ความรู้ สร้างทัศน 
คติและสร้างจิตส านึก 
ท่ีดีงามแก่ประชาชน 

ทุกครัวเรือนในต าบล 
หนองไทร 

  

โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า 
แก่สตรีในชุมชนและพัฒนา
สตร ี
ในด้านต่าง ๆ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
- 

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

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และเผยแพร่ความรู้ให้ 
ประชาชน 

ทุกครัวเรือนในต าบล 
หนองไทร 

 



 
 

-๓- 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  
โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
- 

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

เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม 
สวัสดิการชุมชนแก่ 
ประชาชน 

ทุกครัวเรือนในต าบล 
หนองไทร 

  

โครงการฝึกอบรม 
บ ารุงรักษา 
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

- 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความสามารถและน ามา 
เผยแพร่ในการบ ารุงรักษา 
สิ่งแวดล้อมและจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง 
ถูกต้อง 

ทุกหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลหนองไทร วัด/ส านัก 
สงฆ์/โรงเรียนในเขตรับ 
ผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานท่ีราชการ ฯลฯ 

  

โครงการสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

 
 

๕,๐๐๐ - 

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

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้    
ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ   
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน  150  คน 

  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

๗,๑๕๐,๘๐๐ 
 

 
๖,๗๖๙,๘๐๐ 

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

เพื่อให้ได้รับการดูแล  
และด าเนินชีวิตได้อย่าง 
ปรกติสุข 

ผู้สูงอาย ุ

  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

 
 

๑,๘๕๕,๒๐๐ 
 

 
๑,๕๕๑,๖๐๐ 

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

เพื่อให้ได้รับการดูแล  
และด าเนินชีวิตได้อย่าง 
ปรกติสุข 

ผู้พิการ 

  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

๗๒,๐๐๐ 
 

 
๔๓,๕๐๐ 

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

เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  
 ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ 

๕. 
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ - 

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

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ 
ชุมชนจัดท าโครงการตาม 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
อย่างน้อย 3 โครงการ 
โดยจัดท าโครงการเสนอ 
ขอรับงบประมาณจาก อปท. 
โดยผ่านการประชาคมของ 
ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความ 
เหมาะสมกับปัญหาและ 
บริบทของพื้นท่ีชุมชน/ 
หมู่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน 11 หมู่ 
จัดท าโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 
20,000 บาท จ านวน 11 หมู่ 
(รายละเอียดโครงการตามเสนอ) 

  
โครงการรณรงค์และ
ควบคุมป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

 
 

๖๐,๐๐๐ ๕๙,๓๔๕ 

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

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 
รณรงค์และควบคุม 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ทุกหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลหนองไทร วัด/ส านัก 
สงฆ์/โรงเรียนในเขตรับ 
ผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สถานท่ีราชการ ฯลฯ 

  

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบแพทย์ 
ฉุกเฉิน (EMS) 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

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

เพื่อพัฒนาระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี 
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
เพื่อบริการประชาชน 

ประชากรในเขตพื้นท่ี 
หมู่ 1 - 11 

  

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 
 

55,000 
- 

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

เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันและ
ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า โดยจัดสรร 
ตามจ านวนประชากร สุนัขและแมว 
ท้ังท่ีมี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
จ านวน 1,856 ตัว 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ค่าวัคซีน ตัวละ 30 
บาท -ค่าส ารวจ ตัวละ 6 บาท/ปี (ปีละ2ครั้ง ครั้งแรก
ภายในเดือน มีนาคม ครั้งท่ี 2 ภายในเดือน สิงหาคม 
และเบิกค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจ านวน 
สุนัขและแมวตัวละ 3 บาท/ครั้ง ของการส ารวจและข้ึน
ทะเบียน ปีละ 6 บาท) 

  
เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 
 
๖๙,๗๐๐ 

๖๙,๗๐๐ 

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

เพื่อพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพให้มีคุณภาพและ 
ท่ัวถึง 

ประชากรในเขตพื้นท่ี 
หมู่ 1 - 11 

 
 



 
 

-๔- 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

 
 

๓๙๒,๕๒๐ 
 

 
๓๗๖,๕๒๐ 

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการท้องถ่ิน 

ข้าราชการท้องถ่ิน 

  
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๖๕,๒๓๔ 

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
ประกันสังคมของนายจ้าง 

นายจ้าง 

  
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

 
 

๕,๐๐๐ ๓,๘๑๖ 

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนทดแทนของ 
พนักงานจ้าง  ในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง 
โดยประมาณท้ังปี 

พนักงานจ้าง 

๖. 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านไทรงาม หมู่ 9 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
๘๗,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านไทรงาม 
หมู่ 9 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

  
โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองแดง หมู่ 3 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

๗๗,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหนองแดง 
หมู่ 3 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

  

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
สามัคคี (เก่า) 
บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

๑๑๙,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดโคกสามัคคี(เก่า) 
หมู่ 2 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

  

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากศาลาประชาคม 
ถึง ถนนสายหลัก 
บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 

 
 

๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ระบายน้ าออก 
สะดวก รวดเร็ว แก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมถนน 
ป้องกันถนนขาด 

กว้าง 0.๓0 เมตร  ลึก 0.๔ เมตร 
ยาว 100 เมตร  
 

  

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
กระโดน หมู่ 2 

 
 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

ซ่อมแซมถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร   
ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. 

  
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองแดง หมู่ 3 

 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก 
เส้นท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 284 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เส้นท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เส้นท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 329.60 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล.O 0.30 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน, วางท่อ ค.ส.ล. O 0.40 เมตร  
จ านวน 7 ท่อน 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางหล่ า ถึงบ้านลุงเส 
บ้านหนองไทร  หมู่ 4 

 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. 
 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านผู้ใหญ่เลียน   
ถึงบ้านป้าขัน 
บ้านหนองไทร  หมู่ 4 

 
 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 132 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม. 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนางปู  
บ้านหนองสะแก  หมู่ 5 

 
๒๙๐,๐๐๐ 

๒๙๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. วางท่อ  
ค.ส.ล. O 0.30 เมตร จ านวน 4 ท่อน 

 
 



 
 

-๕- 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบสระหนองกระทิง 
บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 

 
 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.  

  

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนายอนุกูลถึง
สามแยกบ้านดอนแต้ว 
บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 440 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. 

  
โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหัวนาถึงดอนแต้ว 
บ้านหัวนา  หมู่ 8 

 
๓๖๐,๐๐๐ 

๓๖๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ท้ายบ้าน 
บ้านไทรงาม  หมู่ 9 

 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. 
 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
บ้านผู้ใหญ่ผล 
บ้านไทรงาม  หมู่ 9 

 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
๑๓๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยที่ 1 (เช่ือมต่อเส้น
เดิม) บ้านใหม่ประชาสรรค์  
หมู่ 10 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

  

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบบึงโบราณ 
บ้านโคกสามัคคีใหม่   
หมู่ 11 

 
 

๓๑๐,๐๐๐ 
๓๑๐,๐๐๐ 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. 

  
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าภายในต าบล 
หนองไทร 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ถึงพื้นท่ีทาง
การเกษตร และมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่บ้านภายในต าบลหนองไทร 

  
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะและโคมไฟ 
สาธารณะ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

- 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ถึงพื้นท่ีทาง
การเกษตร และมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่บ้านภายในต าบลหนองไทร 

  
โครงการสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อจัดท าสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองไทร 

  
โครงการสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา/กองประปา 
อบต. 

เพื่อจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม มีพัฒนาการ 
ในการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองไทร 

  
โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๘๐๐ 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย 
ขยะที่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

ภายในต าบลหนองไทร 

๗. 

ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา- 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

โครงการงานประเพณี 
วันสงกรานต์ 

 
๕๐,๐๐๐ 

- 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี และประชาชนมีส่วน
ร่วมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

เจ้าหน้าท่ี พนักงานจ้าง ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

  
โครงการสืบสานต านาน
ด่านขุนทด 

 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ประชาชนเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนภายใน ต าบลหนองไทร 



 
 

-๖- 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  

โครงการวัด ประชา 
รัฐ 
สร้างสุข : พัฒนาวัด
ตาม 
แนว ๕ ส. 

 
 

๕,๐๐๐ - 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เผยแพร่กิจกรรม 5 ส. รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี พัฒนาภูมิทัศน์ท่ีสะอาด ร่มรื่น 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง พ่อค้า เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี 

  

โครงการการแข่งขัน
กีฬา 
เยาวชน และ
ประชาชน 
ต้านยาเสพติด 
ต าบลหนองไทร 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

- 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีความ 
สามัคคี และมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

  

โครงการส่งนักกีฬา 
ต าบลหนองไทร เข้า
ร่วม 
แข่งขันกีฬากับหน่วย 
งานอื่น 

 
๕,๐๐๐ 

- 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีความ 
สามัคคี และมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

๘. 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ท่ีดี 

โครงการอบรม
พัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 

 
๑๐,๐๐๐ 

๘,๑๘๐ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เจ้าหน้าท่ี  พนักงานจ้าง 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

  

โครงการจัดฝึกอบรม
และ ทัศนะศึกษาดู
งานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองไทร 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงานส่วนต าบล/ พนักงาน
จ้าง 

  

โครงการรัฐพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง 

 
 

๕,๐๐๐ 
- 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา และแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงาน
จ้าง/ 
พ่อค้า/ประชาชน 

  

โครงการรัฐพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

 
 

๕,๐๐๐ - 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา และแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต./ 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงาน
จ้าง/ 
พ่อค้า/ประชาชน 

  

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษ ี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑๐๐,๐๐๐ 

- กองคลัง อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองไทร 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

  
โครงการจัดเวที
ประชาคม 
หมู่บ้านและต าบล 

๓๐,๐๐๐ 

- 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

 
756,500 

๖๐๙,๙๒๗ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เลือกตั้งซ่อม นายก./สมาชิก อบต.ฯ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

๙. 
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไทร 

 
 

๕๑,๑๖๖ - 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ เข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
บุคลากรท่ีสามารถช่วยเหลือเจ้า พนักงานในการบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลหนองไทร 
จ านวน ๕๐ คน 



 
 

-๗- 
 

 
     ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
            การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร เป็นการด าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่ ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารจากการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและ
ข้อแนะน าได้ดังนี้ 

๑. ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
              ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง
ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรรวมทั้งถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในต าบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่าควรประสานหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน างบประมาณ         
มาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปอีกทั้งการที่จ าเป็นต้อง
บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนิน
โครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ        
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณตามที่ ได้รับประมาณการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
๓๕,๖๒๖,๐๐๐ บาท นั้นมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นตามที่ประมาณไว้ เช่น ประเภทรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้ และเงินอุดหนุน 
          ๒. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
              ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน 
ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เกินร้อยละ ๕๐ ดังนั้น ควรที่จะต้องมีการสร้าง
ความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญท่ีสุดเพราะประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

  
โครงการทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 
๕๐,๐๐๐ 

- 

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

เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ความ 
เข้าใจและมีความสามารถในการ 
ป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

  
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญฯ 

 
๗๐,๐๐๐ 

๓๑,๖๐๐ 

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

เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ความ 
เข้าใจและมีความสามารถในการ 
ป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ 

เหตุการณ์และการเกิดภัย  
ช่วงเทศกาลส าคัญ และการจัด 
กิจกรรมฯลฯ 

๑๐. 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- 
 
- - - - - 



 
 

-๘- 
 
          ๓. ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจ านวนมาก 
              จะพบว่าจ านวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผนปี 
๒๕๖๕ มีจ านวน ๒๘๔ โครงการ โดยสามารถน ามาปฏิบัติเองได้ ๒๗๒ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๗๗  ดังนั้น 
ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 

๔. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลกล่าวคือได้มีการเสนอ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร 

๕. แนวทางในการแก้ไข 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการค านึงถึง

ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่
เพียงเพ่ือให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น 

   กระบวนการในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ขอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ให้ความส าคัญกับการจัดประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับต าบล เพ่ือให้ โครงการของตนอยู่ใน
กรอบของงบประมาณท่ีควรจะได้รับ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร  
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
   (   ) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)        (   ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)     
   (   ) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)      () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)  
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน่วยเป็นล้านบาท)  

ยุทธศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ศ.๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ.๒๕๖๔  พ.ศ.๒๕๖๕   รวม  

จ านวน 
โครงการ  

งบ 
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  จ านวน 
โครงการ  

งบ 
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ  
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  

๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  4 6,070,000.00 3 1,070,000.00 10 26,020,000.00 10 25,620,000.00 9 21,820,000.00 ๓๖ ๘๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  14 5,494,000.00 14 5,494,000.00 12 5,330,000.00 12 5,330,000.00 12 5,330,000.00 ๖๔ ๒๖,๙๗๘,๐๐๐.๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 ๒๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  19 8,560,000.00 19 8,560,000.00 19 9,070,000.00 19 9,070,000.00 19 9,040,000.00 ๙๕ ๔๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข  14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 ๗๐ ๗,๖๕๖,๘๐๐.๐๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  79 62,638,000.00 147 152,086,740.00 192 249,422,000.00 179 224,317,000.00 183 227,207,000.00 ๗๘๐ ๘๗๙,๖๗๐๗๔๐.๐๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  
     ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

10 970,000.00 10 970,000.00 11 1,010,000.00 11 1,010,000.00 11 1,010,000.00 
 

๕๓ 
 

๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 23 5,135,000.00 23 5,135,000.00 23 5,295,000.00 23 5,295,000.00 23 5,295,000.00 ๑๑๕ ๒๖,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

6 430,000.00 6 430,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 
 

๓๓ 
 

๒,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ ์ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

 

๑๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

รวม  175 91,078,360.00 242 175,527,100.00 294 298,478,360.00 281 272,973,360.00 284 272,033,360.00 ๑,๒๗๖ ๑,๐๗๔,๐๙๐,๕๔๐.๐๐ 



 
 

-๑๐- 
 
๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ศ.๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ.๒๕๖๔  พ.ศ.๒๕๖๕   รวม  

จ านวน 
โครงการ  

งบ 
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  จ านวน 
โครงการ  

งบ 
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ  
ประมาณ  

จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  จ านวน 
โครงการ  

งบ ประมาณ  

๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  4 6,070,000.00 3 1,070,000.00 10 26,020,000.00 10 25,620,000.00 9 21,820,000.00 ๓๖ ๘๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  14 5,494,000.00 14 5,494,000.00 12 5,330,000.00 12 5,330,000.00 12 5,330,000.00 ๖๔ ๒๖,๙๗๘,๐๐๐.๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 4 100,000.00 ๒๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  19 8,560,000.00 19 8,560,000.00 19 9,070,000.00 19 9,070,000.00 19 9,040,000.00 ๙๕ ๔๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข  14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 14 1,531,360.00 ๗๐ ๗,๖๕๖,๘๐๐.๐๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  79 62,638,000.00 147 152,086,740.00 192 249,422,000.00 179 224,317,000.00 183 227,207,000.00 ๗๘๐ ๘๗๙,๖๗๐๗๔๐.๐๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  
     ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

10 970,000.00 10 970,000.00 11 1,010,000.00 11 1,010,000.00 11 1,010,000.00 
 

๕๓ 
 

๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 23 5,135,000.00 23 5,135,000.00 23 5,295,000.00 23 5,295,000.00 23 5,295,000.00 ๑๑๕ ๒๖,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

6 430,000.00 6 430,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 7 550,000.00 
 

๓๓ 
 

๒,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ ์ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 2 150,000.00 

 

๑๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

รวม  175 91,078,360.00 242 175,527,100.00 294 298,478,360.00 281 272,973,360.00 284 272,033,360.00 ๑,๒๗๖ ๑,๐๗๔,๐๙๐,๕๔๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๑๑- 
 
 

๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๕  

หมวดรายจ่าย  
จ านวนโครงการ  

ที่เสร็จ  
จ านวนโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ  

จ านวนโครงการที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินการ  

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลิก  

จ านวนโครงการที่มี 
การเพ่ิมเติม  

 
รวม  

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  
๑.  งบกลาง  ๗  ๑๐.๗๖ -  -  -  -  -  -  -  -  ๗  ๑๐.๗๖ 
๒.  ค่าใช้สอย  ๒๑  ๓๒.๓๑ -  -  -  -  -  -  -  -  ๒๑  ๓๒.๓๑ 
๓.  ค่าวัสดุ  ๑๔ ๒๑.๕๔ -  -  -  -  -  -  -  -  ๑๔ ๒๑.๕๔ 
๔.  ค่าครุภัณฑ์  ๖  ๙.๒๔ -  -  -  -  -  -  -  -  ๖  ๙.๒๔ 
๕.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๑๖ ๒๔.๖๒ -  -  -  -  -  -  -  -   ๑๖ ๒๔.๖๒ 
๖.  เงินอุดหนุน  ๑ ๑.๕๓ -  -  -  -  -  -  -  -  ๑ ๑.๕๓ 

รวม  ๖๕ ๑๐๐.๐๐  -  -  -  -  -  -  -  -  ๖๕ ๑๐๐.๐๐  
๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕๖๕  

 
หมวดรายจ่าย  

งบปกติ   เงินสะสม   รวม   
จ านวนเงิน  ร้อยละ  จ านวนเงิน  ร้อยละ  จ านวนเงิน  ร้อยละ  

๑.  งบกลาง   ๙,๗๕๕,๕๓๘.๑๓  ๕๓.๐๙  -  ๐.๐๐ ๙,๗๕๕,๕๓๘.๑๓  ๕๓.๐๙  
๒.  ค่าใช้สอย   ๑,๗๒๘,๗๘๔.๒๙  ๙.๔๒ -  ๐.๐๐ ๑,๗๒๘,๗๘๔.๒๙  ๙.๔๒ 
๓.  ค่าวัสดุ   ๑,๓๒๖,๔๘๓.๐๐  ๗.๒๑  -  ๐.๐๐ ๑,๓๒๖,๔๘๓.๐๐  ๗.๒๑  
๔.  ค่าครุภัณฑ์   ๒๒๖,๔๘๐.๐๐  ๑.๒๓  -  ๐.๐๐ ๒๒๖,๔๘๐.๐๐  ๑.๒๓  
๕.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๓,๖๖๓,๐๐๐.๐๐  ๑๙.๙๓ -  ๐.๐๐ ๓,๖๖๓,๐๐๐.๐๐  ๑๙.๙๓ 
๖.  เงินอุดหนุน   ๑,๖๗๖,๗๑๗.๔๑  ๙.๑๒ -  ๐.๐๐ ๑,๖๗๖,๗๑๗.๔๑  ๙.๑๒ 
 รวม  ๑๘,๓๗๗,๐๐๒.๘๓  ๑๐๐.๐๐  -  ๐.๐๐ ๑๘,๓๗๗,๐๐๒.๘๓  ๑๐๐.๐๐  

 



 
 

-๑๒- 
 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ๒๕๖๕  

โครงการ  

ผลการด าเนินงาน   งบประมาณ  
ด าเนินการ 

แล้ว  
อยู่ใน

ระหว่าง  
ด าเนินการ  

ยังไม่ได้  
ด าเนินการ  งบประมาณท่ีได้รับ  

งบประมาณท่ี 
เบิกจ่ายไป  

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๐๓-๐๑  
สายบ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖  ถึงสายบ้านหนองไทร  หมู่ที่ ๔ 

      ๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐  ๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ 

รวม  ๑ ๐ ๐  ๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ ๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐ 
 

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ที่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นจ านวนมากถึง ๒๒๗.๒๐๗ ล้านบาท ส าหรับด้านการศึกษา กับด้านการพัฒนาสังคม          

ที่เห็นจ านวนมากนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ได้ด าเนินการจ านวนที่สูงเพราะต้องด าเนินการตามกฎหมายกระจายอ านาจ เมื่อวิเคราะห์แล้วตั้งงบประ มาณไว้ไม่ถึง           
ด้านละ ๒ ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและอุปสรรคคือ ควรให้บุคลากรในหน่ วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ระบบงบประมาณท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และงบประมาณให้ความรู้ ในด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


