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บทน ำ 
 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ท ำให้ทรำบและก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดควำมชัดเจนของแผนพัฒนำ โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งอำจเกิด
จำกองค์กร  บุคลำกร สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำมสอดคล้อง
กับสภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนและน ำไปสู่กำรวำงแผนกำร
พัฒนำในปีต่อๆไป พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น 
โดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไป
ตำมเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง  จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำร
ติดตำมให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ  คณะกรรมกำรฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้จะสำมำรถ
เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง  สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน
ได้  และประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 
 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อประชำชน และสำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 
2. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ได้ก ำหนดกรอบในกำร
ติดตำมและประเมินผล ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 เรื่องแนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เรื่องซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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 ระเบียบและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ผู้เข้ำร่วมกำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
- ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือน ธันวำคม ของทุกปี 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผล คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ดังนี้ 
 ประเมินผลในเชิงปริมาณ 
1. แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 
29 มกรำคม พ.ศ. 2559 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์ กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. แบบกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ำรวจ ควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพรำยโครงกำร และโดยภำพรวม ในไตร
มำสที่ 4 ของแต่ละปีงบประมำณนั้นๆ 
 
วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1. กำรสัมภำษณ์ (Interview) กำรสัมภำษณ์เป็นกำรยืนยันว่ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำม
เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
2. กำรส ำรวจ (Surveys) กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ทัศนคติควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำร
ของประชำชนในต ำบลทรงคนอง 
 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชน์ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร 
รองลงมำคือ น ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคตดังนี้ 
1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน 
2. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆเกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำ ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณและ
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
3. สำมำรถรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยละเอียดควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำงๆ ที่จะ
น ำไปจัดท ำเป็นโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือน ำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำ
ให้ได้รับควำมเชื่อถือและยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรต่ำงๆ 
4. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจ ให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม/งำน
ต่ำงๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้ รับบริกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
 กำรติ ดตำมและประ เมิ นผลแผนพัฒนำขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 
ได้ก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรฯ 
ประกอบจำกหลำยฝ่ำยด้วยกันทั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หัวหน้ำส่วนกำรบริหำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกำรที่คณะกรรมกำรมำจำกหน่วยงำนหลำยฝ่ำยนี้จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลของกำรประเมินสำมำรถวัดผลบรรลุและวัดควำมส ำเร็จของโครงกำรเพ่ือน ำไปใช้
ในกำรแก้ไขหรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง 
 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ร่วมประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบ  แนวทำง และ
วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประเมินผลโครงกำร
พัฒนำตำมที่ได้ด ำเนินกำร   
 2. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนดโดยสำมำรถติดตำม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำของแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ  ตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด  โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผล
ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงกำรพัฒนำตำมแผนด ำเนินงำนจนสิ้นสุดโครงกำร 
 4. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อ ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน สิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองได้ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
 
 ทั้งนี้ ได้สรุปนโยบำยกำรพัฒนำ วิสัยทัศน์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในช่วงห้ำปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เพ่ือให้เห็นภำพรวมกำรพัฒนำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประชำชน สนองนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติและด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
 2. รักษำสภำพแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีควำมน่ำอยู่ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ปลูกจิตส ำนึก
ให้ประชำชนใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ 
 3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
 4. พัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ้น มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ สนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
 5. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน แก้ปัญหำกำรว่ำงงำนในแรงงำนภำคเกษตรกรรม พัฒนำอำชีพ
หลักส่งเสริมอำชีพรอง ลดต้นทุนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม 
 6. ลดควำมเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพ้ืนที่สร้ำงควำมสงบสุข ป้องกันปัญหำ
อำชญำกรรม 
 7. พัฒนำระบบกำรบริหำร และกำรบริกำรให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรให้แก่ประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยเน้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
 8. ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดีถ้วนหน้ำ ลดปัญหำกำรติดยำเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคระบำดที่เกิดขึ้น  ส่งเสริมกำรกีฬำภำคประชำชน 
 9. สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในกำรตั้งใจ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมีประสิทธิภำพ 
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
  ก. วิสัยทัศน์ 
“ ทรงคนองต ำบลน่ำอยู่  คู่คุณธรรม  ส่งเสริมกำรศึกษำ  พัฒนำสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง ” 
  ปรัชญำ 
 “ ชุมชนร่มเย็นด้วยคุณธรรม ” 
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  ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 1.  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 2.  พัฒนำและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ ทำงบก และทำงระบำยน้ ำ 
 3.  พัฒนำด้ำนกำรขนส่ง วิศวกรรมจรำจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
 4.  พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
 5.  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
 7.  ส่งเสริมและบ ำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 8.  ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำ 
 9.  พัฒนำระบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสียให้มีประสิทธิภำพ 
 10. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 11. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข อนำมัยครอบครัว กำรป้องกันโรค ควบคุมกำร 
 ติดต่อและส่งเสริมอำหำรปลอดภัย 
 12. พัฒนำด้ำนสังคมสงเครำะห์ และพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชน คนชรำ ผู้พิกำร และ        
 ผู้ด้อยโอกำส 
 13. พัฒนำระบบให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 14. พัฒนำระบบกำรจัดเก็บรำยได้ 
 15. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนรำชกำร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 16. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 17. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน เขื่อน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนพัฒนำระบบจรำจร 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  งำนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ท่อระบำยน้ ำ 
     ประตูน้ ำ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  4  งำนผังเมืองและท่ีดิน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  5 งำนระบบกำรสื่อสำรควำมเร็วสูง   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนส่งเสริมผลผลิตทำงกำรเกษตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง 
     เกษตร 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  3  งำนกีฬำและนันทนำกำร 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  4  งำนป้องกัน/แก้ไขและต่อต้ำนยำเสพติด 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  5  งำนสวัสดิกำรและสังคม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  6  งำนป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณภัย 
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  แนวทำงกำรพัฒนำที่  7  งำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว เยำวชนและชุมชน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  8  งำนเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  งำนรัฐพิธี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนสร้ำงศักยภำพทำงกำรศึกษำ  ส่งเสริมและพัฒนำทักษะ 
     เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
     ท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนป้องกันและควบคุมโรค 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนดูแล รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนรักษำควำมสะอำด 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  1  งำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  งำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  ปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือ 
     เครื่องใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและอำคำรสถำนที่ 
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 โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ บริเวณ

ที่ดินนำงแฉล้ม สร้อยทอง ถึงบริเวณท่ีดิน
ร้ำนสร้อยทองพันธุ์ไม้ 

หมู่ที่ 
1 

74,000.00 72,800.00 1,200.00 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังผิวจรำจร
หินคลุกซอยทรงคนอง 7-2 

หมู่ที่ 
2 

210,000.00 209,000.00 1,000.00 

3 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ เริ่มจำก
บ้ำนนำยสนอง อินแป้นถึงบ้ำนนำย
ไพรินทร์ สุดประเสริฐ 

หมู่ที่ 
3 

77,000.00 76,800.00 200.00 

4 โครงกำรขยำยเปลี่ยนท่อเมนประปำ จำก
บ้ำนนำงเสนำะ ศรีเกษม ถึงบ้ำนนำย
ไพบูลย์ สุดล้ ำเลิศ 

หมู่ที่ 
3 

52,000.00 51,600.00 400.00 

5 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศำลำ
ริมน้ ำ 

หมู่ที่ 
4 

367,000.00 300,000.00 67,000.00 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกตั้งแต่ปำก
ทำงซอยแม่ส้มเสี้ยวถึงคลองบ้ำนเหนือ 

หมู่ที่ 
5 

1,473,000.00 1,462,000.00 11,000.00 

7 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะเริ่มจำก
ปำกซอยถึงประตูระบำยน้ ำคลองบ้ำน
เหนือ โดยพำดสำยพร้อมติดตั้งโคม LED 
ขนำด ๒๐ W จ ำนวน ๗ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม 

หมู่ที่ 
5 

105,000.00 97,764.35 7,235.65 

8 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณ
ซอยประชำร่วมใจ ถนนอยู่เย็นเจริญ ศรี
ลิ้มตี๋ โดยปักเสำพำดสำยใหม่ พร้อมติดตั้ง
โคม LED ขนำด ๒๐ W จ ำนวน ๕ ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม 

หมู่ที่ 
5 

125,000.00 115,169.20 9,830.80 

9 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนคอนกรีตเสริม
เหล็ก.ป้องกันดินพังทลำยริมคลองครำม 

หมู่ที่ 
6 

739,000.00 736,000.00 3,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัทติกคอนกรีต 

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ไปสิ้นสุดที่
ระยะทำง 197 เมตร 

หมู่ที่ 
6 

576,000.00 519,000.00 57,000.00 

11 โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภำยใน
ต ำบลทรงคนอง 

หมู่ที่ 
1-6 

300,000.00 299,000.00 1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,098,000.00 3,939,133.55 158,866.45 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงกำรจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลวันหยุดปีใหม่และ
สงกรำนต์ 

60,000.00 2,700.00 57,300.00 

2 โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 50,000.00 - 50,000.00 
รวมทั้งสิ้น 110,000.00 2,700.00 107,300.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรศูนย์ฯด้ำน

กำรศึกษำ 
5,000.00 4,050.00 950.00 

2 โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันและงำนรัฐพิธี 100,000.00 29,120.00 70,880.00 
3 โครงกำรท ำบุญกลำงบ้ำน(ลอยเรือส ำเภำ) 10,000.00 5,377.00 4,623.00 

รวมทั้งสิ้น 115,000.00 38,547.00 76,453.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 7,000.00 432.00 6,568.00 
2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ 

เลือดออก 
200,000.00 - 200,000.00 

รวมทั้งสิ้น 207,000.00 432.00 206,568.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงกำรรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย 10,000.00 4,704.00 5,296.00 
2 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะ 1,950,000.00 1,940,748.85 9,251.15 

รวมทั้งสิ้น 1,960,000.00 1,945,452.85 14,547.15 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1 
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(อ ำเภอสำมพรำน) 

22,000.00 22,000.00 - 

2 ประเมินควำมพึงพอใจในงำนบริกำรประชำชนจำก
ผู้รับบริกำรของอบต.ทรงคนอง 

20,000.00 20,000.00 - 

รวมทั้งสิ้น 42,000.00 42,000.00 - 
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 บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1 เก้ำอ้ีส ำนักงำน 4,000.00 2,500.00 1,500.00 
2 โต๊ะส ำนักงำน 8,000.00 5,200.00 2,800.00 
3 ผ้ำม่ำนกันแสงพร้อมติดตั้งภำยในส ำนักงำน 200,000.00 198,275.45 1,724.55 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 44,000.00 44,000.00 - 
5 เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) 190,000.00 190,000.00 - 
6 ตู้เก็บเอกสำร 6,000.00 6,000.00 - 
7 โต๊ะส ำนักงำน 6,000.00 6,000.00 - 
8 เก้ำอ้ีส ำนักงำน (แบบมีพนักพิง) 3,000.00 2,500.00 500.00 
9 เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000.00 116,000.00 2,000.00 

รวมทั้งสิ้น 579,000.00 570,475.45 8,524.55 
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บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1 เครื่องเสียงระบบ ดิจิตอลพร้อมชุดไมค์ 167,000.00 167,000.00 - 
2 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 4,000.00 2,500.00 1,500.00 
3 ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน 4 ชั้น 13,600.00 9,800.00 3,800.00 
4 ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน 2 ชั้น 10,000.00 6,000.00 4,000.00 
5 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช่อง 10,000.00 10,000.00 - 
6 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 5,800.00 - 5,800.00 
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network 10,000.00 10,000.00 - 
8 ตู้เก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน 4,500.00 4,400.00 100.00 
9 ตู้เหล็กกระจกบำนเลื่อน 14,700.00 14,300.00 400.00 
10 เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีพนักพิง 7,500.00 3,000.00 4,500.00 
11 ตู้เหล็กเก็บเอกสำรกระจกบำนเลื่อน 5,000.00 4,900.00 100.00 
12 ตู้ลิ้นชัก 6,000.00 6,000.00 - 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 22,000.00 - 
14 ปั๊มจุ่มน้ ำไดโว่ 5,000.00 4,630.00 370.00 
15 สว่ำนไร้สำย 5,000.00 4,990.00 10.00 
16 ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ 110,000.00 110,000.00 - 
17 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 45,000.00 45,000.00 - 
18 ตู้เก็บเอกสำร 5,500.00 5,500.00 - 
19 เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 22,000.00 - 
20 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 5,800.00 5,800.00 - 

รวมทั้งสิ้น 478,400.00 457,820.00 20,580.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์

ผู้สูงอำยุ 
10,250,000.00 7,885,600.00 2,364,400.00 

2 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์ผู้พิกำร 2,320,000.00 1,351,000.00 969,000.00 
3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 
36,000.00 17,000.00 19,000.00 

รวม 12,606,000.00 9,253,600.00 3,352,400.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

434,420.00 392,000.00 42,420.00 

2 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (โรงเรียนวัดทรงคนอง)  1,063,000.00 1,063,000.00 - 
3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน ค่ำอำหำรเสริม (นม) 561,000.00 546,059.78 14,940.22 

รวม 2,058,420.00 2,001,059.78 57,360.22 
รวมทั้งสิ้น 14,664,420.00 11,254,659.78 3,409,760.22 
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โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงกำรยกระดับถนนหินคลุกถนนร่วมใจ

ภักดิ์ 2019 จำกปำกซอยสิ้นสุดที่สะพำน
คอนกรีตหน้ำบ้ำนนำงวันเพ็ญ   คล่องรัก
สัตย์ 

หมู่ที่ 
3 

528,000.00 526,000.00 2,000.00 

2 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำบริเวณ
หน้ำบ้ำนนำยส ำเนำ   บุญช่วย ถึงบ้ำน
นำงจ ำรูญ   เพ็งปรีชำ  

หมู่ที่ 
1,6 

176,000.00 174,000.00 2,000.00 

รวมทั้งสิ้น 704,000.00 700,000.00 4,000.00 
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บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก าลังด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1 กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบร่วม

ทั้งระบบพร้อมติดตั้งภำยในต ำบลทรงคนอง 
1,180,000.00 - 1,180,000.00 

รวมทั้งสิ้น 1,180,000.00 - 1,180,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยทรงคนอง 5 เริ่มจำกสะพำนบ้ำนนำย
สุภำพ ภิรมย์ขำวถึงที่ดินบ้ำนนำงลำวัลย์ 
ชิดเชื้อ 

หมู่ที่ 
2 

179,000.00 - 179,000.00 

2 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันดินพังทลำย บริเวณท่ีดินนำงบุญ
ชม อ้ันคง 

หมู่ที่ 
3 

176,000.00 - 176,000.00 

3 โครงกำรติดตั้งหลังคำคลุมมอเตอร์สูบน้ ำ
คลองรำษฎร์บ ำรุงพร้อมรำงระบำยน้ ำ 

หมู่ที่ 
5 

47,000.00 - 47,000.00 

รวมทั้งสิ้น 402,000.00 - 402,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 10,000.00 - 10,000.00 
2 โครงกำรตรวจสภำพถังดับเพลิงพร้อมเติมสำรเคมี

ดับเพลิง 
10,000.00 - 10,000.00 

3 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)
และอำสำกู้ภัย (OTOS) 

10,000.00 - 10,000.00 

4 โครงกำรอบต.เคลื่อนที่พบประชำชน 20,000.00 - 20,000.00 
5 โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 20,000.00 - 20,000.00 
6 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก 20,000.00 - 20,000.00 
7 โครงกำรจัดประชุมประชำคมและส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมในชุมชน 
30,000.00 - 30,000.00 

8 โครงกำรจัดอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน 

80,000.00 - 80,000.00 

9 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 10,000.00 - 10,000.00 
10 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน 10,000.00 - 10,000.00 
11 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่ม

วิสำหกิจ 
100,000.00 - 100,000.00 

12 โครงกำรกฎหมำยน่ำรู้ส ำหรับสตรี 10,000.00 - 10,000.00 
13 โครงกำรคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยำวชน 130,000.00 - 130,000.00 
14 โครงกำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล 5,000.00 - 5,000.00 
15 โครงกำรจัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 10,000.00 - 10,000.00 
16 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 50,000.00 - 50,000.00 

รวมทั้งสิ้น 525,000.00 - 525,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำนสัมพันธ์

ร่วมชุมชน 
5,000.00 - 5,000.00 

2 โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ 10,000.00 - 10,000.00 
3 โครงกำรส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนำ 

กำรด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.
ทรงคนอง 

10,000.00 - 10,000.00 

4 โครงกำรสำนสัมพันธ์วันพ่อ 2,000.00 - 2,000.00 
5 โครงกำรสำยใยรักแม่ลูกผูกพัน 2,000.00 - 2,000.00 
6 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูและส่งเสริม

พัฒนำกำรเด็กท้ัง 4 ด้ำน 
10,000.00 - 10,000.00 

7 จัดซื้อสื่งของเครื่องใช้ 10,000.00 - 10,000.00 
8 โครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 20,000.00 - 20,000.00 
9 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 20,000.00 - 20,000.00 
10 โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 1,000.00 - 1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 90,000.00 - 90,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

10,000.00 - 10,000.00 

2 อุดหนุนหมู่บ้ำน/ชุมชนต ำบลทรงคนอง 120,000.00 - 120,000.00 
3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
60,000.00 - 60,000.00 

รวมทั้งสิ้น 190,000.00 - 190,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงกำรอบรมกำรดูแล รักษำและป้องกันน้ ำเน่ำ
เสียและบ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ 

10,000.00  10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 10,000.00  10,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน เพื่อเพ่ิม

ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
300,000.00 - 300,000.00 

2 กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 500,000.00 - 500,000.00 
3 โครงกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ 1,500.00 - 1,500.00 

รวมทั้งสิ้น 801,500.00 - 801,500.00 
 

บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1 เครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ 700.00 - 700.00 

รวมทั้งสิ้น 700.00 - 700.00 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยังไม่ได้ด าเนินการ (จ่ายขาดเงินสะสม)  

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
(บาท) 

ด าเนินการ  
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันดินพังทลำย 

คสล. ระยะทำงยำว 100 เมตร ผนังเขื่อน
สูง 2.00 เมตร จำกที่ดินนำยสมศักดิ์ สุข
สมัย ถึงท่ีดินนำยมะยม คิมประเสริฐ 
(ก่อสร้ำงระยะแรก)  

หมู่ที ่
1 

796,000 - 796,000 

2 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ ำ บริเวณ
ที่ดินบ้ำนนำยสุภำพ ภิรมย์ขำว กับท่ีดิน
นำงลำวัลย์ ชิดเชื้อ คลองกว้ำง 6 เมตร 
ลึก 2.40 เมตร ประตูระบำยน้ ำขนำด 6 
เมตร ลึก 2.40 เมตร  

หมู่ที ่
2 

969,000 - 969,000 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน ผิวจรำจรหิน
คลุก ซอยร่วมใจภักดิ์สำมัคคี 2019 
เริ่มต้นจำกถนนเดิมไปสิ้นสุดคลองยำว ผิว
จรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำงยำว 57 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
228 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมและ
แบบประมำณกำรของอบต.ทรงคนอง 

หมู่ที ่
3 

572,000 - 572,000 

4 โครงกำรก่อสร้ำงประตู เปิด-ปิด ป้องกัน
น้ ำท่วมถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ำ ทรง
คนอง 13 (บริเวณสะพำนข้ำมคลอง) โดย
ท ำกำรก่อสร้ำงประตู ขนำดบำนประตู 
1.50x1.50 เมตร  

หมู่ที ่
5   

476,000 - 476,000 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. ขนำดกว้ำง 5 
เมตร ระยะทำงยำว 300 เมตร โดยเริ่ม
จำกสะพำน 3 ไปสิ้นสุดที่ระยะทำง 300 
เมตร 

หมู่ที ่
6 

948,000 - 948,000 

รวมทั้งสิ้น 3,761,000 - 3,761,000 
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การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 แบบท่ี 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3.  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9.  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น   
10.มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น   
11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด   
12.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
13.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   
18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   
19.  มีกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีหรือไม่   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมฯ 11 50,634,000.00 24 60,727,500.00 46 107,471,400.00 62 172,425,400.00 40 145,759,300.00 183 537,017,600.00 
1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ 2 735,000.00 5 2,376,000.00 22 22,664,000.00 19 20,378,000.00 10 12,169,000.00 58 58,322,000.00 
1.3 แผนงำนเคหะฯ 0 - 6 7,644,606.00 11 7,393,200.00 14 8,540,200.00 10 8,540,200.00 41 32,118,206.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงำนรกัษำควำมสงบภำยใน 12 675,000.00 11 1,785,000.00 17 2,515,000.00 11 1,955,000.00 9 425,000.00 60 7,355,000.00 
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 12 1,045,000.00 11 1,015,000.00 22 2,482,000.00 24 1,398,600.00 24 1,418,600.00 93 7,359,200.00 
2.3 แผนงำนกำรเกษตร 1 100,000.00 1 100,000.00 2 125,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 6 525,000.00 
2.4 แผนงำนงบกลำง 3 7,614,000.00 3 9,156,000.00 3 11,086,000.00 3 12,606,000.00 3 13,676,000.00 15 54,138,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 17 2,681,480.00 18 2,689,480.00 18 2,723,200.00 18 2,766,200.00 18 2,810,000.00 89 13,670,360.00 
3.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม ฯ 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 22 225,000.00 110 1,125,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 7 832,000.00 10 870,800.00 11 970,800.00 11 1,151,800.00 10 851,800.00 49 4,677,200.00 
4.2 แผนงำนงบกลำง 2 81,300.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 14 456,900.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 6 2,330,000.00 6 2,330,000.00 7 2,368,000.00 7 2,368,000.00 7 2,368,000.00 33 11,764,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 32 1,448,380.00 43 5,408,580.00 26 4,619,300.00 21 2,554,300.00 6 1,346,000.00 128 15,376,560.00 

รวมท้ังสิ้น 127 68,401,160.00 163 94,421,866.00 210 164,736,800.00 216 226,562,400.00 163 189,782,800.00 879 743,905,026.00 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้) 
คิดเป็น 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 95 43.98 201,343,600.00 88.87 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 39 18.06 16,059,600.00 7.09 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 40 18.52 2,991,200.00 1.32 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 14 6.48 1,245,700.00 0.55 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7 3.24 2,368,000.00 1.05 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 21 9.72 2,554,300.00 1.13 

รวม 216 100.00 226,562,400.00 100.00 
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ร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
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จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้
งบประมาณ/เงินอุดหนุน พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้) 
คิดเป็น 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 22 26.83 8451000.00 28.69 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 22 26.83 14441000.00 49.02 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 16 19.51 2263420.00 7.68 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 8 9.76 1116000.00 3.79 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 4 4.88 2088000.00 7.09 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 10 12.20 1100200.00 3.73 

รวม 82 100.00 29,459,620.00 100.00 
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ร้อยละของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 8,451,000.00      4,829,133.55  26.11 3,761,000.00 -      4,829,133.55  26.11 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 14,441,000.00      9,256,300.00  50.05 - -      9,256,300.00  50.05 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2,263,420.00      2,039,606.78  11.03 - -      2,039,606.78  11.03 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 1,116,000.00          14,932.00  0.08 - -          14,932.00  0.08 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2,088,000.00      2,061,452.85  11.15 - -      2,061,452.85  11.15 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 1,100,200.00        291,975.45  1.58 - -        291,975.45  1.58 

รวม 29,459,620.00    18,493,400.63  100.00 3,761,000.00 -    18,493,400.63  100.00 
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ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จ านวนโครงการที่น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ/เงิน
สะสม/ไม่ใช้งบประมาณ 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 95 22 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 39 22 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 40 16 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 14 8 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7 4 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 21 10 

รวม 216 82 
  
 
สรุป  -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น  จ ำนวน 216 โครงกำร 
 -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ ำนวน 82 โครงกำร 
 -  คิดเป็นร้อยละ 37.96 
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ผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ/เงิน

สะสม 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 22 19 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 22 6 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 16 6 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 8 5 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 4 3 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 10 6 

รวม 82 45 
 
 
สรุป  -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ ำนวน 82  โครงกำร 
 -  โครงกำรที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติเงินสะสม  จ ำนวน 45  โครงกำร 
 -  คิดเป็นร้อยละ 54.88 
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