
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 12 วรรคสอง “(3) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
                 "ธรรมาภิบาลก้าวหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอ" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง มีน้ าอุปโภคบริโภคแลละการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ถนนสัญจรไปมา
สะดวก  
    2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ  
    4. รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร. ให้เข้มแข็ง  
    5. ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี  
    6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนร่วมมือท างานบูรณาการร่วมกัน  
    8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 

/1.ยุทธศาสตร์... 
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    1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 
        1.1 บริหารงานทั่วไป 
        1.2 การรักษาความสงบภายใน 
        1.3 การศึกษา 
        1.4 สาธารณสุข 
        1.5 สังคมสงเคราะห์ 
        1.6 เคหะและชุมชน 
        1.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        1.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        1.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        1.10 การเกษตร 
        1.11 การพาณิชย์ 
        1.12 งบกลาง 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2.1 บริหารงานทั่วไป 
        2.2 การรักษาความสงบภายใน 
        2.3 การศึกษา 
        2.4 สาธารณสุข 
        2.5 สังคมสงเคราะห์ 
        2.6 เคหะและชุมชน 
        2.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        2.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        2.10 การเกษตร 
        2.11 การพาณิชย์ 
        2.12 งบกลาง 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
        3.1 บริหารงานทั่วไป 
        3.2 การรักษาความสงบภายใน 
        3.3 การศึกษา 
        3.4 สาธารณสุข 
        3.5 สังคมสงเคราะห์ 
        3.6 เคหะและชุมชน 
        3.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        3.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        3.10 การเกษตร 
        3.11 การพาณิชย์ 
        3.12 งบกลาง 
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    4. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.1 บริหารงานทั่วไป 
        4.2 การรักษาความสงบภายใน 
        4.3 การศึกษา 
        4.4 สาธารณสุข 
        4.5 สังคมสงเคราะห์ 
        4.6 เคหะและชุมชน 
        4.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        4.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        4.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        4.10 การเกษตร 
        4.11 การพาณิชย์ 
        4.12. งบกลาง   
    5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล 
        5.1 บริหารงานทั่วไป 
        5.2 การรักษาความสงบภายใน 
        5.3 การศึกษา 
        5.4 สาธารณสุข 
        5.5 สังคมสงเคราะห์ 
        5.6 เคหะและชุมชน 
        5.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        5.8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
        5.9 อุตสาหกรรมและการโยธา 
        5.10 การเกษตร 
        5.11 การพาณิชย์ 
        5.12 งบกลาง 
 

ง. การวางแผน               
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้ 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง 19 3,180,000 91 67,907,800 59 24,535,000 68 38,090,000 

2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 1 100,000 25 1,756,000 32 3,398,500 23 1,556,000 

3.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสง่เสรมิอาชีพในชุมชน 7 1,982,000 54 31,046,500 52 22,839,500 47 15,351,000 

4.อนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 53 7,699,460 86 16,159,800 87 23,629,800 85 18,289,800 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 11 1,185,000 17 3,045,000 21 3,915,000 19 3,095,000 

 
รวม 91 14,146,460 273 119,915,100 251 78,317,800 242 76,381,800 

 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ไดป้ระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ ครุภัณฑ์ 1 รายการ งบประมาณ 
4,242,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 8 1,404,200 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 16 1,045,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสรมิ
อาชีพในชุมชน 

4 175,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 670,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 903,000 

รวม 39 4,198,000 
 

 

ครุภัณฑ ์ รายการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ครุภณัฑ์การศึกษา 1 44,000 

รวม 1 44,000 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายเขตประปาหมู่ที่ 
4 บ้านไทรเดี่ยว 

เงิน
งบประมาณ 

44,600 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาในหมู่บา้น 
ระยะทาง 500 เมตร ตาม
แบบท่ี อบต.ไทรทอง 
ก าหนด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 

เงิน
งบประมาณ 

104,850 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สว่างในหมู่บ้านแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 7 จุด 
ตามแบบท่ี อบต.  ไทรทอง
ก าหนด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบรณู ์

เงิน
งบประมาณ 

174,750 เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สว่างในหมู่บ้านแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
ตามแบบท่ี อบต.ไทรทอง
ก าหนด 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งเสียงตามสาย
พร้อมระบบชุด
อุปกรณ์ พร้อมขยาย
เขต หมู่ที่ 4 บ้านไทร
เดี่ยว 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการได้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งเสียงตามสายพร้อม
ระบบชุดอุปกรณ์พร้อม
ระบบชุดอุปกรณ์พร้อมขยาย
เขตตามแบบท่ี อบต.ไทร
ทอง ก าหนด 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนยกระดับ
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยทับพระ1 หมู่
ที่ 1 บ้านหินกอง 

เงิน
งบประมาณ 

350,000 เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนยกระดับพร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1000 
เมตร ตามแบบท่ี อบต.    
ไทรทอง ก าหนด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 
6 บ้านโนนสมบรณู ์

เงิน
งบประมาณ 

250,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยประปา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ไทรทอง ก าหนด 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยหลังหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบรณู ์

เงิน
งบประมาณ 

150,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอยประปา 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร ตามแบบท่ีอบต.
ไทรทอง ก าหนด 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 
6 บ้านโนนสมบรณู ์

เงิน
งบประมาณ 

30,000 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 6 
บ้านโนนสมบรณู์ ขนาด 
0.60 เมตร จ านวน 2 จุด 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

เงิน
งบประมาณ 

35,000 เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจร่วมและ
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร จัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน และจดั
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง 

10 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ช่วยเหลือและส่งเสริม
ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เงิน
งบประมาณ 

50,000 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยต่างๆ และให้
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันภัย
ต่างๆ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ให้ความรู้
ในการป้องกันภัยจัดแผน
ป้องกันภัยต่างๆ 

11 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

วันเด็กแห่งชาต ิ เงิน
งบประมาณ 

75,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออกและ
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
เด็กท่ีเจรญิเติบโต
เป็นอนาคตของชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองเพื่อให้เด็กใน
พื้นที่ต าบลไทรทองเข้าร่วม
กิจกรรม 

12 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
งบประมาณ 

430,650 เพื่อพัฒนาการเด็ก
เติบโตสมวยัและ
ดูแลความปลอดภัย 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แห่ง อุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันโรงเรยีน
บ้านหินกองและโรงเรียน
สามัคคสีกุลอรุณวิทยา ค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13 พัฒนาสังคมและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อาหารเสริม(นม) เงิน
งบประมาณ 

580,900 เพื่อพัฒนาเด็กให้
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนเติบโต
สมวัย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหินกอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทรทอง 
โรงเรียนบ้านหินกองและ
โรงเรียนสามคัคีสกลุอรณุ
วิทยา  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

14 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

รณรงค์และป้องกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

เงิน
งบประมาณ 

70,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ตดิต่อและลดการ
แพร่ระบาดของโรค 

โรคตดิต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า และ
โรคตดิต่ออ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
ต าบลไทรทองไดร้ับการ
ป้องกันการเกิดโรค 

15 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

เฝ้าระวังโรคติดต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อลดน้อยลง 

16 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคตดิต่อโรคไม่ติดต่อ
และโรคอุบัติใหม ่

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
และลดการแพร่ระบาด
ของโรค 

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อลดน้อยลง 

17 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อมีสถานท่ีมั่นคง
แข็งแรงในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้ดี
ตามปกต ิ

18 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงอยู ่

19 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการจดัแข่งขัน
นักกีฬาต้านยาเสพติด
ประจ าปภีายในต าบล
ไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

180,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและต่อต้านยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล 

20 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

60,000 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี
งามของชาติ และแสดง
ความกตัญญูต่อผูสู้งอาย ุ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
และกิจกรรมต่างๆของ
ผู้สูงอาย ุ

21 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุนจดั
งานรัฐพิธีอ าเภอคลอง
หาด 

เงิน
งบประมาณ 

40,000 เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดงานรัฐพิธีที่ส าคญัต่างๆ 

22 พัฒนาสังคม
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุน
การจัดงานสบืสาน
วัฒนธรรมเบื้องบรูพา
และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

เงิน
งบประมาณ 

60,000 เพือ่ส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของท้องถิ่นอันดีงาม 

*จัดขบวนรถแห่ *กิจกรรม
การแสดง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหินกอง
โครงการอาหาร
กลางวัน 

เงิน
งบประมาณ 

756,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านหินกอง 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

24 พัฒนาสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนโรงเรียน
สามัคคสีกุลอรุณ
วิทยาโครงการ
อาหารกลางวัน 

เงิน
งบประมาณ 

289,800 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสามคัคีสกลุอรณุ
วิทยา 

เด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

25 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
คลองหาด โครงการ
อุดหนุนการจัดงาน
ชมพู่หวานและของ
ดีคลองหาด 

เงิน
งบประมาณ 

100,000 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรใหม้ีรายได้ที่
มั่นคงและเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ผลไม้พันธ์ดี
ของอ าเภอคลองหาด 

ออกจ าหน่าย 
ประกวด 

26 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้าน
เกษตรกรรมปศสุัตว์
และหัตถกรรม เรื่อง
การปลูกผักแบบ
ไฮโดรโปรนิกส ์

เงิน
งบประมาณ 

35,000 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
การปลูกผักแบบไฮโดรโปร
นิกส ์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

27 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการพัฒนา
อาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลไทร
ทอง 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลไทร
ทอง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

28 พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

29 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองและ
ขุดลอกแก้มลิง หมู่
ที่ 5 บ้านคลองยาง 

เงิน
งบประมาณ 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคและท า
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ขุดลอกคลองและแก้ม
ลิง คลองน้ าค า กว้าง 
12 เมตร ลึก 5 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ไทร
ทอง ก าหนด 

30 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม ้

31 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราช 
ด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพฯ 

เงิน
งบประมาณ 

20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่หา
ยากใกล้สญูพันธ์ 

จัดกิจกรรมที่เป็นการ
อนุรักษ ์
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยไร้ขยะ
มูลฝอย 

เงิน
งบประมาณ 

80,000 เพื่อลดขยะมูลฝอย
ของหมู่บ้านในระดับ
ครัวเรือน 

ขยะมีปรมิาณลดลง 

33 อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

เงิน
งบประมาณ 

50,000 เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนให้เข้มแข็งใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

34 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

การจัดเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เงิน
งบประมาณ 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเลือกตั้ง และ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

การจัดการเลือกตั้งใหม่ 
เลือกตั้งซิอมทุกระดับ จดั
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งให้คระ
กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนท่ัวไป และ
กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 

35 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน(ส ารวจ
ความพึงพอใจใน
งานบริการของ
อบต) 

เงิน
งบประมาณ 

25,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับ
บริการ 

ปรับปรุงกระบวนการและ
ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

36 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. 

เงิน
งบประมาณ 

6,000 เพื่อพัฒนางานการ
บริการขององค์กร 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และบอรด์
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

37 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

พัฒนาระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงิน
งบประมาณ 

7,000 เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

38 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธบิาล 

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 

เงิน
งบประมาณ 

65,000 เพื่อประสานงาน
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการและเป็น
สถานท่ีกลางในการ
ให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ 

จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ 
ปรับปรุงศูนย ์

39 บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาธิบาล 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ไทรทอง 

เงิน
งบประมาณ 

300,000 เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
สะดวกต่อการ
ให้บริการประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน 
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รายละเอียดครุภัณฑ์ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีดังนี้ 

  ประเภทครุภัณฑ ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

40 ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 8 ชุด 

ข้อบัญญัต ิ 44,000 เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ประถมวัยมีโตะ๊เก้าอ้ี
ส าหรับนั่งเรียน 

จัดซื้อโตะ๊นักเรยีนพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 8 ชุด  

 
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา 4 โครงการ  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 โครงการ จ านวนเงิน 
894,550 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 4,276,498.92 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงิน 5,144,676.74 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง 

5 4,890,048.92 5 1,007,626.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 281,000 11 2,492,003.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสรมิอาชีพในชุมชน 

0 0 5 318,792.24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 5 627,035.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 6 699,220.50 

รวม 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 

 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายเขตประปาหมู่ที่ 
4 บ้านไทรเดี่ยว 

ข้อบัญญัต ิ 44,600 41,000 CNTR-
00146/65 
นายศุภกรณ์  
หอมช่ืน 

08/09/2565 30 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบ
พลังงานงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 
บ้านไทรเดี่ยว 

ข้อบัญญัต ิ 104,850 139,800 CNTR-
00163/65 
นายศุภกรณ์ 
หอมช่ืน 

20/09/2565 30 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
แบบพลังงาน
งานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

ข้อบัญญัต ิ 174,750 174,750 CNTR-
00161/65 
นายชนินทร์ 
พอใจไทย 

20/09/2565 30 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
การคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนสง่า 

อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,398,888 4,276,498.92 CNTR-
00071/65 
หจก.โมเสก
ดีไซน ์

28/09/2565 180 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพัฒนา
สังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านหินกอง 

ข้อบัญญัต ิ 300,000 258,000 CNTR-
00164/65 
นายศุภกรณ์ 
หอมช่ืน 

20/09/2565 60 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพัฒนา
สังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองไผ ่

ข้อบัญญัติ 
(โอนตั้ง

รายการใหม่) 

281,000 281,800 CNTR-
00163/65 
นายชนินทร์ 
พอใจไทย 

13/09/2565 30 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ 
การคมนาคมขนส่ง 

68 38,090,000 8 1,404,200 5 4,890,048.92 5 1,007,626.00 13.16 9.77 

2.พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและสง่เสรมิอาชีพในชุมชน 

23 1,556,000 16 1,045,800 1 281,000 11 2,492,003.00 28.95 24.16 

3.อนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอ้ม 

47 15,351,000 4 175,000 0 0 5 318,792.24 13.16 3.09 

4.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชวีิตและ 
ทรัพย์สิน 

85 18,289,800 6 714,000 0 0 5 627,035.00 13.16 6.08 

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมมาธิบาล 19 3,095,000 6 903,000 0 0 6 699,220.50 15.79 6.78 

รวม 242 76,381,800 40 4,242,000 6 5,171,048.92 32 5,144,676.74 84.21 49.87 

 
หมายเหต ุ โครงการตามข้อบัญญัตทิั้งหมด 39 โครงการ ครุภัณฑ์ 1 รายการ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3 รายการ ไม่ได้เบิกจ่าย 6 รายการ  

กันเงินเงนิงบประมาณ 5 รายการ เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง
ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยอุดมสุข 

 

 

 

 

 

            

2.โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

3.โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 



-13- 

4.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการย้ายหอถังสูงประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 

 

 

 

 

 

 

 

6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ที่ 4  บ้านไทรเดี่ยว 
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7.โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 

 

 

 

 

 

 

 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยสวนป่า 

 

 

 

 

 

 

 

9.โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว 
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10.โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ไทรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยไทรทองพัฒนา 

 

 

 

 

 

   

12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยจินตหรา 
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13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

14.โครงการขยายเขตเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ 

 

 

 

 

 

 

 

15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
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16.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลไทรทอง (ม.3, ม.7 ,ม.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
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18.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ (รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

 

 

 

 

 

 

 

19.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปีภายในต าบลไทรทอง 

 

 

 

 

 

 

 

20.โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านต าบลไทรทอง 
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21.โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

22.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 

 

 

 

 

 

23.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) 
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24.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

25.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ(เฝ้าระวังและควบคุมภัยไข้เลือดออก) 

 

 

 

 

 

 

 

26.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างกั้นรั้วแนวเขตอ่างเก็บน้ าบ้านโนนสง่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



-21- 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยหลังหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

28.ขุดลอกคลองและขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง 

 

 

 

 

 

 

 

29.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ 
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30.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์และหัตกรรม เรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

31.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-23- 

ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนนัทวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 0811507795 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนนัทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0811507795 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนนัทวิทยา ผู้อ านวยการกองชา่ง กรรมการ 0811507795 
นายสมชาย  ประมัดสระน้อย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0861457412 
น.ส.อาภาพร  บุญญะพันธ ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0927517939 
นายพงษ์อนันต์  นามไม ้ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0624914635 
นายชัยยง  ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและ

เลขานุการ 
0956308246 

น.ส.ชรินทร์ทิพย์  อิ้วจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 0864759336 
   
   2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะกรรมการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 0627819087 
นายมานะ ยางสามัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0649815325 
นางจิตดานันย์  เครือวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0871273053 
นายนิคม  ยันกระโทก สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล กรรมการ 0852150780 
นางสุพิตร  ค าพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล กรรมการ 0983848564 
นายจตุรงณ์ สังคะ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล กรรมการ 0849028597 
นายหมวดเอกนิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์โยธิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 0624579009 

นายเอกลักษณ์ เสาะพบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 037447147 
นายนิกร เหลืองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 0878358811 
นางอมรรัตน์ จันทร์กฤษ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 0615263525 
น.ส.เหนือธิดา พวงไพศาล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
น.ส.จันทร ยางสามัญ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 0868385909 
นายนุศาสตร์ สุดชนะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0845655077 
นายเพ็ญ สังคะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0861433198 
นางประนอม ดวงแก้ว ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0641084263 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการและ

เลขานุการ 
0811507795 

นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 0956308246 
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 0864759336 
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   3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่งคณะกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง ผู้แทนประชาคม ประธานกรรมการ 0843521877 
นายปวิช  แก้วมณี สมาชิกสภา กรรมการ 0611832850 
น.ส.ศุภลักษณ์ คณุประเสริฐ สมาชิกสภา กรรมการ 0895421273 
นางนวลละออง หอมชื่น ผู้แทนประชาคม กรรมการ 0612049372 
น.ส.จันทร  ยางสามัญ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 0868385909 
นายนิกร เหลืองจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 0878358811 
นางอมรรัตน์ จันทร์กฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 0615263525 
น.ส.พัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 0811507795 
นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 0956308246 
น.ส.พิมพร  ค าโส สมาชิกสภา กรรมการและเลขานุการ 0895817726 

 
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที่  28 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 

 
 
      (นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 
 


