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ค าน า 
 ภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 ว่าด้วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 บัญญัติว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อขยาย
ความถึงค านิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยค านิยามของ World Commission on Environment and 
development ให้ค านิยามว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคน
ในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง” กล่าวคือ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันจะต้อง
ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาให้เต็มศักยภาพอยู่ตลอดเวลา  
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก นอกจากจะอนุวัติตามรัฐธรรมนูญ และบรรดา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังใช้วิถีทางแห่งธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และบังเกิดสัมฤทธิผลโดยเมื่อการท างานด าเนินมาถึงระยะเวลา
กลางปีและปลายปีงบประมาณ นับเป็นห้วงเวลาอันสมควรแก่การตรวจสอบแก้ไขการท างานเพ่ือให้การท างานใน
ระยะเวลาต่อไปในอนาคตเดินทางไปอย่างถูกต้องมากกว่าเดิม ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการก ากับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกให้มีผลการด าเนินงานที่ดี และ
สร้างสรรค์คุณภาพของบริการสาธารณะอย่างเต็มศักยภาพ 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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แบบที่ 1     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก     
 
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  25๖1 ครั้งที ่2 รอบตุลาคม    
แยกตามยุทธศาสตร์    
 
แบบที่ 2   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่ 2   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 กล่าวน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
(public service) ทั้งยังเป็นหน่วยงานในการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่ งชาติ  นโยบายจากรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ รวมถึงประสาน ก ากับ เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลโครงการต่างๆ เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่วางรากฐานการบริหารงาน
ภาครัฐใหมุงเนนประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนองค
กรสมัยใหม ที่ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล องตัวรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสร้ างผลงานสูง (high 
performance) เปดเผย โปรงใสตรวจสอบได สามารถเรียนรูและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกจึงมีความจ าเปนตองติดตามและประเมินผลเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือทราบแนว
ทางการด าเนินงาน ปญหา อุปสรรค อันจะน าไปสู
การ พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนงานให เกิ ด
ประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนประโยชน
สุขตอประชาชนอยางแทจริง และเพ่ือให้สมประสงค์
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2548 ถึงท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 



 

1.2 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าเจ้าสนุก  
“เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความ
สงบสุข บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองน่าอยู่ ต าบลท่าเจ้าสนุก” 

ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าเจ้าสนุก  
    1. จัดให้มีการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    3. จัดให้มรการพัฒนาวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    4. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
    5. จัดให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา ตามความต้องการของประชาชน และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
    6. จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเล่นกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
    7. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน  
    8. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ  
    9. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าเจ้าสนุกได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
    7. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 
1.3 หลักการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีครั้งนี้สามารถน าไปใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
น าไปพัฒนาการด าเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และสอดคลองกับปญหาความตองการของ 
ประชาชน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกได้น ารูปแบบ 
(model)การประเมินเชิงตรรกะ (logical model)มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ 

1. การประเมินผลปัจจัยน าเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินผลปจจัยที่องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นจะตอง “มี” เพ่ือน าเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก
แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ วามีเพียงพอหรือไม ซึ่งจะชวยใหได้  ข
อมูลเพื่อการตัดสินใจวาควรจะวางแผนและด าเนินการอยางไร ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 1 แบบชวยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการทบทวนวาการจัดท าแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไมอ่ยางไร 

2. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)เปนการประเมินผลเพ่ือหาขอบกพรองของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว เพ่ือคนหาค าตอบวาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไดก าหนดไว
เป็นไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสูการบรรลุแผนที่ก าหนดไวไดเครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการด าเนินงานไดแก
แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบไปดวยการ 

 



 

ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การ
ติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

3. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)การประเมินผลผลิตเปนการติดตามผลชวงสุดทายหรือ 
อาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นในแตละห้วงเวลา ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดก าหนดไวหรือไมโดย เครื่องมือที่ใช ในการ
ประเมินผลลัพธ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมี
เนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่ เกี่ยวของ ตอผลการด าเนินงานขององคกรปกครอง     ส
วนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของตอการด าเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ยังได้ท าการติดตามและประเมินผลบริบทหรือสภาวะ
แวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) โดยจะเน
นในดานความสัมพันธของแผนงาน/ โครงการกับ สภาพแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ระบบ นิเวศ ฯลฯโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ให้คะแนนความสอดคล้อง
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบที่ 1     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   

 

ค าชี้แจง : แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์                          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ครั้งที ่2 รอบตุลาคม  
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 25๖1 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖1–25๖4) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การ
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 

15 630,000 13 425,000 10 545,000 13 470,000 51 2,070,000 

2.การส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

19 399,000 21 1,397,800 26 1,583,800 25 1,583,800 66 4,964,400 

3. การศกึษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

36 4,348,000 37 4,248,000 38 4,608,000 43 4,938,000 154 18,142,000 

4. การเกษตร 11 1,382,000 10 3,787,000 7 800,000 2 - 30 5,969,000 

5. โครงสร้าง
พื้นฐาน 

13 33,250,000 27 549,000 24 61,569,000 23 730,000 87 96,098,000 

6. การเมอืงการ
บริหาร 

17 1,620,000 18 1,720,000 17 1,620,000 17 1,260,000 69 6,580,000 

7. เศรษฐกิจ
การคลัง 

4 162,000 4 162,000 4 162,000 4 162,000 16 648,000 

รวม 115 41,791,000 130 12,288,800 126 70,887,800 127 9,503,800 498 134,471,400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี 25๖1 ครั้งที ่2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561–เดือนตุลาคม ๒๕๖1 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 22.22 1 11.11 3 33.33 - - 3 33.33 9 100 
2. การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 2 18.18 1 9.09 6 54.54 - - 2 18.18 11 100 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
การท่องเที่ยว 

4 26.67 3 20 6 40 - - 2 13.33 15 100 

4. การเกษตร 1 14.28 1 14.28 2 28.57 - - 3 42.85 7 100 
5. โครงสร้างพื้นฐาน 4 50 - - 1 12.5 - - 3 37.5 8 100 
6. การเมืองการบริหาร 5 41.67 1 8.3 4 33.33 - - 2 16.67 12 100 
7. เศรษฐกิจการคลัง 1 50 1 50 - - - - - - 2 100 

รวม 19 29.69 8 12.5 22 34.38 - - 15 23.44 64 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

3. มีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ในส่วนของผลการประเมินผลผลิตนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบให้กับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น” ผลการ
ประเมินได้ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนด าเนินงานและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน1 

จ านวนโครงการที่
ปฏิบัติได้2 

(ณ เม.ย.61) 
ร้อยละ 

1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 2 22.22 
2. การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 11 2 18.18 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬาและการท่องเที่ยว 15 4 26.67 

4. การเกษตร 7 1 14.29 
5. โครงสร้างพื้นฐาน 8 4 50.00 
6. การเมืองการบริหาร 12 5 41.67 
7. เศรษฐกิจการคลัง 2 1 50.00 

รวม 64 19 29.69 
ที่มา: 1 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน หมายถึง โครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561 
เพิ่มเตมิ ฉ.1/2561 และ ฉ.2/2561 
          2  จ านวนโครงการที่ปฏิบัตไิด้ หมายถึง โครงการที่เสร็จแล้ว ตามตารางที่ 3 
 

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ใช้เครื่องมือตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบให้กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นใน “แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมและแบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์” ด้วยโดยการน าเสนอผลในส่วนนี้ประกอบด้วย 

(1)ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2)ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกในภาพรวม 

 (3)ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
  1. การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 
4. การเกษตร 
5. โครงสร้างพื้นฐาน 
6. การเมืองการบริหาร 
7. เศรษฐกิจการคลัง 

 ทั้งนี้ อภิปรายเป็นล าดับได้ดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 123 คน คิดเป็นร้อยละ47.5ขณะที่เพศหญิงมีจ านวน 136 คนคิดเป็น
ร้อยละ52.5 กลุ่มอายุที่มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามคือ กลุ่มอายุที่มากกวา 60 ป จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.1 กลุ่มอายุที่ตอบน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุที่ต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ในส่วน
ของระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจบระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจ านวนมากที่สุด 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ขณะที่ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ในส่วนของอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจ้าง จ านวนมากที่สุดคือ 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.8 รองลงมาคือเกษตรกร จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ขณะที่ อาชีพรับราชการมีจ านวนน้อยที่สุด
คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7  



 

ส่วนที ่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป            

ด้วยความล่าช้า 
 ๒. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีบางโครงการถูกจ ากัดด้วยงบประมาณการด าเนินการและ
ปัญหาพื้นที่ยังไม่พร้อม  
 ๓. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไปจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี 

ส่วนที่  5  ข้อเสนอแนะ 
๑. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบที่ 2   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง :  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์   
            ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
2.  วัน  เดือน  ปี ที่รายงาน            วันที่  31   เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖1 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  25๖1 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

4 ปี  พ.ศ.          
( 25๖1–25๖4) 

ที่ปฏิบัติได้                 
ในป ีพ.ศ. 
25๖1 

คิดเป็น          
ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 17 94.44 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23 21 91.30 
3.  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 36 24 66.67 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 13 6 46.15 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 12 75.00 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 19 15 78.95 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง 4 4 100.00 

รวม 129 99 76.74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 
รายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
1. นางนพวรรณ์  พรหมนิมิตร  ประธานกรรมการ 
2. นายคมสัน  เทียนดี   กรรมการ 
3. นายวรเทพ  ฤทธินาค  กรรมการ 
4. นางสาวชาริณี  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
5. นางภัทราทิพย์ พัดดวง   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสฎางค์   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจงกลณี   กรรมการ 
8. นางสุรีย์  นาครินทร์  กรรมการ 
9. นางนิธิภรณ์  เปาจีน   กรรมการ 
10. นายสัมฤทธิ์  กองโชค   กรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา ยืนยง   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้จัดพิมพ์ 
1. นางสาวณัฐมน พิมพ์สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมใหป้ระชาชน ปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ ตามนโยบายของรัฐ เช่น โรคไข้หวดันก,โรค
ไข้เลือดออก.โรคเอดส์ ฯลฯ

P

โครงการรณรงค์
ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

3,436.00    

2
โครงการสนับสนุนการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อตามนโยบายของรัฐ เช่น โรคไข้หวดัใหญ่ ,โรคไข้เลือดออก ,
โรคเอดส์,ทรายอะเบท ฯลฯ

P จัดซ้ือทรายอะเบท 30,000.00  

3 โครงการสนับสนุนการปฏบติังานของ อสม.ต าบลทา่เจ้าสนุกในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ

P

สนับสนุน
งบประมาณ
กองทนุฯ

4 โครงสนับสนุนกองทนุระบบหลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่นหรือพื้นที่
ต าบลทา่เจ้าสนุก (สปสช)

P

สมทบเงินกองทนุ
ระบบสุขภาพ
ต าบล

73,638.00  

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ รพ.สต. ทา่เจ้าสนุก P เงินกองทนุระบบ
สุขภาพต าบล

6
โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เปน็การส่งเสริมประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

P เงินกองทนุระบบ
สุขภาพต าบล

7 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ปว่ยติดเตียงจากกลุ่มคนรักสุขภาพ P
สมัคร กองทนุ 
LTC 175,000     

8
โครงการสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนคัดแยกขยะก่อน เช่น กิจกรรมคิด
ก่อนทิ้งบางส่ิงมีค่า ฯลฯ

P
โครงการลด
ปริมาณขยะ

11,068.00  

9
โครงการจัดประเมินความพงึพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ
ด้านการเก็บขยะและพฒันางานเก็บขยะ

P

โครงการ
ประเมินผลโดย ม.
เทคโนโลยีราช
มงคล

10
โครงการจัดหาถังขยะและปรับปรุงถังขยะใหค้รอบคลุมพื้นที่ต าบลทา่
เจ้าสนุก และอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ

P
จัดหาถังขยะให้
ครอบคลุมพื้นที่

11 ด าเนินการแก้ปญัหามลภาวะฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง P

ร่วมตรวจโรงงาน 
ร่วมกับ ทต.ท่าเรือ 
และ ผู้ส่ือข่าว

12

โครงการ รักษน์้ าปา่สัก โดยการจัดกิจกรรมและประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนเหน็ความส าคัญของแหล่งน้ าปา่สัก ช่วยดูแลรักษาไม่ทิ้ง
ขยะลงแม่น้ าล าคลองตลอดจนดูแลชายฝ่ังใหส้อาดปรับปรุงพื้นที่ไม่ให้
ถูกกัดเซาะมากขึ้นกวา่เดิม

P
กิจกรรมจิตอาสา
พฒันา ทา่เรือแห

แบบติดตามโครงการ รอบที่ 2/2561 เดือนตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

13
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน
และปญัหาส่ิงแวดล้อมซ่ึงเปน็ปญัหาส าคัญของโลก

P

ประชาสัมพนัธ์ ให้
ประชาชนได้
ตระหนกัถึงภาวะ
โลกร้อน

14 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหต้ าบลทา่เจ้าสนุกเปน็เมืองน่าอยู่ P

เข้าร่วมกจิกรรม 
เมอืงสุขภาวะ 
ร่วมกบั อ าเภอ
ทา่เรือ

15 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบริเวณหมู่บา้น ภายในต าบลทา่เจ้าสนุก P
ตัดหญ้า สองข้าง
ทางเปน็ประจ า

16
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

P
งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมฯ

19,920.00  

17
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว ์และขึ้นทะเบยีนสัตว ์ตามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

P
งบประมาณจาก
กรมส่งเสริมฯ

4,500.00    

18 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข P
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ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปแีก่ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร แก่ผู้ปว่ยเอดส์

P

สนับสนุน
กิจกรรมผ่าน
กองทนุระบบ
สุขภาพต าบล

2 โครงการเยี่ยมเยียนบา้น ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์
P

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส

3
โครงการประเมินผลความพงึพอใจส าหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯ เพื่อ
พฒันาระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อบต.ทา่เจ้าสนุก

P

โครงการ
ประเมินผลโดย ม.
เทคโนโลยีราช
มงคลฯ

4 โครงการตรวจวดัสายตาใหก้ับผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส
P

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

5
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอทา่เรือ เพื่อใช้ในโครงการ
สาธารณประโยชน์

P

15,000.00     

6
โครงการสงเคราะหใ์หค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้ แลัผู้ด้อย
โอกาส เช่น ซ่อมแซมบา้น ฯลฯ ตามค าร้องโดยผ่านการพจิารณาของ
คณะกรรมการ P

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนฯ

26,966.14 

7
โครงการส่งเสริมพฒันาบทบาทสตรีและครอบครัวใหม้ีความอบอุ่น
และเข้มแข็ง

P

ศูนย์พฒันา
บทบาทสตรี ณ 
ที่ท าการ อบต.ทา่
เจ้าสนุก

8 โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง
P

9
โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลทา่เจ้าสนุกมีคุณภาพชีวติที่ดี อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

P

สนับสนุนการศึกษา 
ดูงาน ณ ศ.อบรม
เศรษฐกิจพอเพียง จ.
ชลบุรี

10
โครงการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและส่งเสริมใหเ้ปน็สินค้า 
OTOP ของต าบลทา่เจ้าสนุก P

ประชาสัมพนัธ์
ผ่านเวป็ไซต์ อบต.

11 โครงการสนับสนุน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของต าบลทา่เจ้าสนุก
P

ประชาสัมพนัธ์
ผ่านเวป็ไซต์ อบต.

12 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ แก่ผู้มีรายได้หรือผู้มีรายได้น้อย P

13 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อใหม้ีรายได้อย่างยั่งยืน P

14
โครงการฝึกอบรมอาชีพตีกลองยาว ส าหรับเยาวชนและประชาชนที่
สนใจ หมู่ที่ 7 P

15
ติดต้ังกระจกโค้งหรืออุปกรณ์ต่างๆในการลดอุบติัเหตุบริเวณจุดเส่ียง
ทั่วทั้งต าบล P

16
โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปใีหม่ P

จุดบริการร่วม 28,000.00     

17
โครงการสนับสนุนปอ้มต ารวจชุมชนบริเวณต าบลทา่เจ้าสนุกทั้งจุด
ทางเข้าวดัสฎางค์และจุดหน้าวดัจงกลณี P

อุดหนุน 2 ปอ้ม
ต ารวจชุมชน

30,000.00     

18 โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน
P

จัดกิจกรรมใน ศ.
พฒันาเด็กเล็ก

19 โครงการสร้างสุขภาพดีโดย D.A.R.E (ประเทศไทย)
P

กองทนุสุขภาพ
ต าบลฯ

26,000.00     

20
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาน ตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท.

P 30,000.00     



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

21
โครงการปรับปรุงต่อเติมปอ้มต ารวจชุมชนวดัสฎางค์ หมู่ที่ 6 P 72,000.00     

22 โครงการติดต้ังจุดเติมน้ าส าหรับรถน้ าเอนกประสงค์
P

ค่าวสัดุ อบต. 
ด าเนินการโดย 
อบต.ทา่เจ้าสนุก

23 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ฯ P
จัดซ้ือสายส่งน้ า
ดับเพลิง

28,500.00     
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    โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัจงกลณี
P

2
โครงการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็แก่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก P

66,300.00     

3
โครงการประชาสัมพนัธศู์นย์พฒันาเด็กเล็ก เช่น โครงการประชุม
คณะกรรมการการบริหารศูนย์ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน P

9,560.00    

4
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ใหก้ับเด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก P

5 โครงการก่อสร้างที่แปรงฟนัและที่ล้างจานศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัสฎางค์
P

42,000.00     

6
โครงการกิจกรรมวนัส าคัญและประเพณีต่างฯ เช่น วนัเฉลิมพระชน
พรรษา วนัขึ้นปใีหม่ ประเพณีวงกรานต์ วนัเข้าพรรษา วนัออกพรรษา

P

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10

     20,000.00

7 โครงการหนูน้อยวยัใสใส่ใจสุขภาพ P กองทนุสุขภาพฯ 16,000.00     

8
โครงการสนับสนุนด้านงานวชิาการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กนักเรียนภายในต าบลทา่เจ้าสนุก P

ประชาสัมพนัธ์
ด้านวชิาการ

9 โครงการกีฬาสร้างสานสัมพนัธ์ P

10
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเยาวชนภายใน
พื้นที่ ต าบลทา่เจ้าสนุก

P

11 โครงการสนับสนุนทศันศึกษานักเรียน
P โรงเรียนวดัสฎางค์

12 สนับสนุนบคุคลากรข่วยสอนใหก้ับโรงเรียนในเขตต าบลทา่เจ้าสนุก P อุดหนุนโรงเรียน 2 แหง่316,800.00   

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

13
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอทา่เรือ
ประจ าปี2561 P

14
สนับสนุนดครงการอาหารกลางวนั และอาหารเสริมนมแก่โรงเรียนทั้ง
สองดรงเรียนในเขตพื้นที่ P

15 โครงการส่งเสริมสนัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ
P

40,000.00     

16
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของบโรงเรียนทั้ง2 ดรงเรียน ซ่ึง
เปน็กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ส าหรับเด็กๆในต าบลทา่เจ้าสนุก P

กองทนุ สปสช

17
โครงการติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศพด. วดัจงกลณี และ ศพด.วดั
สฏางค์ P ด าเนินการแล้ว

18 โครงการก่อสร้างที่กันดินรอบตัวอาคาร ศพด.วดัสฎางค์
P ด าเนินการแล้ว

19 โครงการวนัสงกรานต์กตัญญูชาวทา่เจ้าสนุก
P 126750

20 โครงการจัดกิจกรรมแหเ่ทยีนวนัเข้าพรรษา
P 38600

21 โครงการปรับปรุงพฒันาท านุบ ารุงศาสนสถานในต าบลทาเจ้าสนุก
P

ท าความสะอาด
โดยจิตอาสา

22
โครงการท าบญุเล้ียงพระในวนัส าคัญและประเพณีต่างๆของต าบลทา่
เจ้าสนุก

P

เข้าร่วมกิจกรรม
กับวดัต่างๆในพื้นที่

23
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาวฒันธรรมอ าเภอทา่เรือและ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น P

ร่วมกิจกรรมกับ
สภาวฒันธรรม

24 โครงการอุดหนุนงานอยุธยามรดกโลก
P 20,000.00     

25 โครงการอุดหนุนรัฐพธิงีานวฒัธรรมประเพณีและวนัส าคัญของชาติ
P 85,545.00     

26
โครงการกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนและ
เยาวชนต าบลทา่เจ้าสนุก P

โครงการท าบญั
วนัพระ

27
โครงการส่งเสริมใหป้ระชาชนได้แข่งขันกีฬาเปน็การออกก าลังกายใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ P

28
โครงการสนับสนุน กลุ่มกีฬาต่างๆในการจัดการแข่งขันเพื่อเชื่อม
ความสามัคคีและเปน็ตัวแทนของต าบลเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
ต่างๆ P

29 ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 P

30 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส าหรับแต่ละหมู่บา้น P

31
โครงการก่อสร้างลานกีฬา ส าหรับชุมชนเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้
ใช้ออกก าลังกายหรือใช้ส าหรับแข่งขันกีฬา P

32
โครงการพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม ลานกีฬา หรือ อุแกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้งที่ช ารุดทรุดโทรมใหอ้ยู่ในสภาพใช้การได้ดี P

33
โครงการสืบสานต านานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรมภายในต าบล
ทา่เจ้าสนุก P

40,000.00     



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

34
โครงการท าถนนทางเดินจากวดัจงกลณี หมู่ที่ 5 - ศาลเจ้าพอ่กอกา 
โดยการลงลูกรังหรือแผ่นปนูความยาว 90 ม. P

35 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบบงึสวนพริกใหเ้ปน้ที่พกัผ่อนหย่อนใจ P

36
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ทางเข้า ศพด.วดั
สฎางค์ หมู่ที่ 6 P

60,000.00     

24 12

ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ า บริเวณคลองตาวอนฝ่ังตะวนัออก 
(หมู่ที่ 3 เนื่องจากปจัจุบนัมีสภาพรกร้างต้ืนเขิน P

2 โครงการระบบทอ่น้ าดิบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6
P

3
โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรภายในต าบลทา่เจ้าสนุกอย่าง
ยั่งยืน

P

132,000.00   

4 โครงการลอกคลองดินส่งน้ าพลังงานไฟฟา้ทั้งหมดเพราะปจัจุบนัต้ืนเขิน
P

5 สนับสนุนโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหก้ับเกษตรกร
P

6 โครงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี P

7 โครงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใหค้วามส าคัญการปรับปรุงดิน P

8
ส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพร 50 ราย/500ต้น/ 9 หมู่บา้นและ
ส่งเสริมการปลูกพชืผล ไม้ยืนต้น บริเวณบา้น 100ต้น/ 100 ราย P

9
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในด้านการพฒันาเมล็ดพนัธ ์
ผลิตภณัฑ์ และการตลาด ใหม้ีความเข้มแข็ง และยั่งยืน P

10
สนับสนุนด้านการลงทนุกับการปฏบิติังานศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทา่เจ้าสนุก P

11 เศรษฐกิจพอเพยีง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทศันศึกษา ดูงาน

P

ศึกษาดูงาน ณ ศ.
เศรษฐกิจพอเพยีง
 จ.ชลบรีุ

12 อุดหนุนกลุ่มอาชีพและวสิาหกิจชุมชนต าบลทา่เจ้าสนุก P

13 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6
P 12,500.00     

6 7

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1
ปญัหาน้ าทว่มขังบริเวณหมู่ที่ 1 บริเวณหน้าวดัต าหนักพระเจ้าทรง
ธรรม

P

2 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทิ้ง บริเวณถนนฝ่ังโชคชัยวสัดุภณัฑ์
P

3 โครงการวางรางระบายน้ าในหมู่ที่ 4
P

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ชั้น3
 ม.2,4

499,000.00   

4 โครงการสร้างถนน คสล.ข้างร้านนายมนตรี-บา้นนายนิรันต์ หมู่ที่ 7
P

5 โครงการสร้างโรงเรือนปั๊มน้ าดิบพร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ หมู่ที่ 8
P

โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.หมู่ที่ 9

91,600.00     

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ม.3,5

496,000.00   

7
โครงการซ่อมแซมสายทา่เรือ-บา้นสานเรือน โดยการปรับผิวชั้นทาง
ใหม่และถนนคอนกรีตหนาเฉล่ีย 0.20ม.พร้อมติดต้ังไฟโคมถนน
ตลอดสาย P

8 โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. หมู่ที่ 5 (คลองน้อย) หมู่ที่ 5
P

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา ของต าบลทา่เจ้าสนุกทั้งระบบ
P

10 โครงการขยายบเขตประปาหมู่บา้นภายในต าบลทา่เจ้าสนุก
P

11
โครงการปรับปรุงพฒันาระบบการผลิตน้ าประปาของต าบลทา่เจ้า
สนุกโดยการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า P

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระแทกไฟฟา้พร้อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้
P

กองทนุไฟฟา้ฯ

13 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
P

14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.40-4.50 ม.ยาว
รวม 49.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.4 P

123,500.00   

15
โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. พร้อมบอ่พกั 
คสล. ขนาด 0.70x0.70 ม. (ฝา คสล.)หมู่ที่ 2 P

21,000.00     

16 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ฯ ม.5
P

355,000.00   

12 4รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

6
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางเทา้ รางระบายน้ าในต าบลทา่

เจ้าสนุกใหใ้ช้ได้ดีอยู่ตลอดเวลา

P



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1
โครงการจัดประชุมประชาคมและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชน
แบบบรูราการ P

ประชาคมต าบล 9,110.00    

2
โครงการประเมินผลความพงึพอใจ ต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก P

โดยมหาวทิยาลัย
ราชมงคลฯ

15,000.00     

3
โครงการจัดกิจกรรมแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสถานบนั
พระมหากษตัริย์ เช่นกิจกรรมจุดเทยีนชัยถวายพระพร กิจกรรมวนัพอ่
 วนัแม่ กิจกรรมถวายอาลัยฯ ฯลฯ

P

ร่วมกิจกรรม
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภกัดี

4
โครงการจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตย P

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการทจุริตคอรัปชั่นโดยยึดมั่นความ
โปร่งใส P

กิจกรรม ประเมิน 
ITA

6
โครงการจัดต้ังศูนย์รวทข้อมูลข่าวสารการซ้ือ หรือการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล P

7
โครงการพฒันาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง เฉพาะ
ต าแหน่ง ตามสายงาน P

ค่าเดินทางไป
ราชการ ฯ

276,445.00   

8
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดี เช่น การสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ทอ้งถิ่น P

9
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสูตรด้านคุรธรรมและจริยธรรม เช่น 
จรรยาบรรณของข้าราชการคุณธรรมกับบริการ P

ท าบญุวนัพระ

10

โครงการส่งเสริมใหส้มาชิก อบต. ผู้น าชุมชน อสม.หรือประชาชนที่
สนใจเข้ารับการอบรมการใช้งานคอมพวิเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น P

11
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ฯลฯ
 ต าบลทา่เจ้าสนุก

P

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ

12 โครงการการเผยแพร่ความรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนทา่เจ้าสนุก P
เผยแพร่ความรู้
ทางเว็ปไซต์ อบต.

13
โครงการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์และระบบ
คอมพวิเตอร์ใหอ้ย่างเพยีงพอกับผู้ปฏบิติังานและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

P
ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

88,000.00     

14
โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกส าหรับประชาชน
ในการติดต่อประสานงานที่ท าการ อบต.

P

จัดหาอุปกรณ์ในการ
บริการเช่น น้ าด่ืม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ



ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

15 โครงการจัดหาอุปกรร์ส านักงานใหเ้พยีงพอและมีประสิทธภิาพ เช่น ตู้
 เคร่ืองfax เคร่ืองถ่าย กล้องถ่ายรูป ฯลฯ P

จัดซ้ือ ตู้ โทรศัพท์ 
โทรสาร โต๊ะ เก้าอี้ 
ส าหรับพนักงาน

16 โครงการจัดหาอุปกรร์เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้หอ้งประชุม 
เช่น ทวี ีโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ P

17 โครงการปรับปรุงสถานที่หอ้งท างาน
P

ปรับปรุงหอ้ง
ท างานรองปลัดฯ

18 โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน
P 50,500.00     

19 โครงการขยายติดต้ังเสียงไร้สายภายในต าบลทา่เจ้าสนุก P 484,000.00   

15 4

ข้อ โครงการ ด าเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ด าเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ  

(บาท)
หมายเหตุ

1 จัดท าแผนมาตรการประหยัดงบประมาณ P

2 โครงการภาษสัีญจร อบต.ทา่เจ้าสนุก P

3 การจัดท าแผนพฒันาปรับปรุงการจีดเก็บรายได้ P

4 ปรับปรุงแผนที่ภาษขีององค์ปกครองส่วนทอ้งถิ่น P

4 0

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเศรษฐกิจการคลัง

รวม


