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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
กำรติดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนกำรที่แตกต่ำงกันมีจุดหมำยไม่
เหมือนกัน    แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้สำมำรถก ำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองจึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้
ควำมส ำคัญ ดังนี้  
 1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คนองหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรหรือไม่ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมำณในกำรด ำเนินงำน  
 2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองตรวจสอบดู
ว่ำแผนงำน โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้หรือไม่อย่ำงไร  
 3. ผลกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบดูว่ำได้ผลตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น และข้ันตอนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 4. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบผลกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทรำบ
และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะทำให้ทรำบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่งอำจเกิดจำกสภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุง
แผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำม
พึงพอใจของประชำชนต ำบลทรงคนอง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใดควร
ด ำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงด ำเนินกำรตำมโครงกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำรเพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้  
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
 2. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สภำพผลกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้ก ำหนดไว้  
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 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินงำน โครงกำร กำรยกเลิก
โครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลทรงคนอง  
 4. เพ่ือทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลทรงคนอง 
 5. เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบของ(ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหำรระดับส ำนัก/กองทุกระดับ
ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ที่จะต้องผลักดันให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนใน
ต ำบลทรงคนองหรือสังคมส่วนรวมมำกท่ีสุด  
 6. เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำ เร็จของปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
 (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 (2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีหนึ่งครั้ง  
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
  3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน 2 คน 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองต้อง
ด ำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้  
 1. ประชุมเพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น โดย กำร
ก ำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง  
 2. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่ ก ำหนด 
โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ  
 3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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 2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นของ (ช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้ก ำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรสำหรับกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำ ขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลทรงคนอง ดังนี้  
  2.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์ 
และโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลของโครงกำรท่ีจะติดตำมว่ำมี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรก ำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ำก ำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำ 
ผู้ใช้ผล กำรนำผลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องกำรคืออะไร ต้องกำรให้รำยงำนผลอย่ำงไร ม ี
ข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มำ 
ก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม  
  2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก ข้อ 
2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล 
เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมอืซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม ก ำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
  2.3 ดำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนท่ีได้ก ำหนดไว้ ซึ่งสิ่งส ำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมลูจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบ 
ขั้นต่ ำตำมท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมท่ีก ำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดท่ีก ำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้นฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน จำนวน เป็นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะหแ์บบ Matrix กำรพรรณนำเปรยีบเทียบ กำรเขียน 
Flow Chart กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของ
พื้นที่(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำม
แบบท่ีก ำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ท้ังนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำน โครงกำรหนึ่ง ๆ อำจมีหลำย
ลักษณะก็ได้ตำมควำมเหมำะสมของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจ
เขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ควำมเป็นมำของโครงกำรท่ีจะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม ซึ่งจะปรำกฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
  2.6 รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเหน็ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  
  2.7 กำรวินิจฉัยส่ังกำร กำรนำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ ำนำจในส ำนัก กอง ฝ่ำยต่ำง ๆ ได้รับรำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีได้จำกรำยงำนสรุป 
ซึ่งอำจกระท ำโดยตรงหรือเสนอรำยงำนตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  
 3. การรายงานผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
มีอำนำจหน้ำท่ีในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
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ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนองโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและ ประเมินผล
แผนพัฒนำ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ใช้ในกำรเก็บข้อมูลกำรติดตำมผลรวมทั้งโดยกำรพิจำรณำ เลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้คิดสร้ำงไว้เพ่ือใช้  ใน
กำรติดตำมและประเมินผล เช่น แบบสอบถำมวัดทัศนคติ มำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และ
หรือโดย กำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaires) 
แบบ สัมภำษณ์ (Interview) และแบบสังเกตกำรณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอำศัยสภำพพ้ืนที่ทั่วไป 
อ ำนำจ หน้ำที่ ภำรกิจของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มำตรฐำน แบบ ต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นหรือกำรน ำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน ำเครื่องมือกำร
ติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม ด ำเนินกำรส ำรวจและ
เก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและ
ประเมินผล ดังนี้  
 1.1 ก ำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยก ำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้  
  1) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรงคนอง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  
  2) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลทุกไตรมำส และสรุปภำพรวมของไตรมำสที่ผ่ำนมำ ทุก
ครั้ง  
  3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในก ำหนดเวลำ เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่น/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 1.2 ควำมสอดคล้อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก ำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)  
 1.3 ควำมเพียงพอ (Adequacy) ก ำหนดทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินกำรติดตำมและ ประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่ จริงใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองมำปฏิบัติงำน  
 1.4 ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำง ๆ จะวัดจำก รำยกำร
ที่เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำก ปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ 
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสำมำรถวัด
ได้ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พ้ืนที่ จ ำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น  
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพท ำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and 
Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัดเป็นควำมพึงพอใจ
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หรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น ก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำม
และประเมินผลมีควำมจำเป็นที่จะต้องวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองทั้งใน
ระดับหมู่บ้ำนและระดับต ำบล และอำจรวมถึงอ ำเภอและจังหวัดด้วย เพรำะว่ำมีควำมสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ในเชิงกำรพัฒนำท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองก ำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้  
 2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ  
  1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  
  2) เครื่องมือ  
  3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ  
 2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
  1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุม
ควำมผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้  
  2) กำรส ำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรจัดท ำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะดำเนินกำรในพ้ืนที่
จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ 
พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและสำมำรถวัดได้  
 3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
ดังนี้  
 3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำง ๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด จะใช้
เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่น กำร
ทดสอบและกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัด
อย่ำงไร) โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทงประจ ำปี (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร) โครงกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น (จะใช้กำรทดสอบและกำรวัดอย่ำงไร) เป็นต้น  
 3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ กำรสัมภำษณ์เป็นกำร
ยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ดำเนินกำรสัมภำษณ์ และ
กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำย ๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน  
 3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรงคนองใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำกำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่นของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)มีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรดำเนินกำรสังเกต  
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  (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตท่ี
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน  
  (2) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.4 กำรส ำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรส ำรวจเพื่อประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ ทัศนคติ 
ควำมพึงพอใจ ควำมจำเป็น ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลทรงคนอง/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนองคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำรบันทึกกำร
ส ำรวจ และทิศทำงกำรส ำรวจไว้เป็นหลักฐำน 3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เก่ียวข้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนว
ทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ของ(ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ระหว่ำงดำเนินโครงกำร 
รองลงมำคือนำไปใช้สำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้  
 1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำร ซึ่งจะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติดำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  
 2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นและกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ทำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต  
 3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ 
งบประมำณ และทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง 
ๆ ที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท ำให้
ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ  
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำโครงกำรและรับผิดชอบ
โครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด 
เนื้อหำ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
 6. กำรวินิจฉัย สั่งกำร ผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหำรระดับสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำร
พัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงและตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนด
มำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นได้  
 7. ท ำให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองแต่ละคน แต่ละส ำนัก/กอง/
ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรทำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ท ำให้เป้ำหมำยขององค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบลทรงคนองเกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
 8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
กิจกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมื่อได้รับกำรบริกำรประชำชนในเขตต ำบลทรงคนอง/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
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ส่วนท่ี 2 
กำรติดตำมและประเมินผลแผน 

 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองได้ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
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  แนวทำงกำรพัฒนำที่  6  งำนป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณภัย 
  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 เทคโนโลยีสำรสนเทศและอำคำรสถำนที ่
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ เริ่มจำกโค้งนำของ

นำยมโนรมย์ กิ่งสวัสดิ์ ถึงบ้ำนนำยอ ำนวย   แซ่แต้  
หมู่ที่ 1 

40,900 40,800 100  

2 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ ซอยบ้ำน 
นำงนุกูล ปำนสมรักษ์ 
หมู่ที่ 1 

29,300 29,200 100  

3 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ เริ่มจำกท่ีดินนำย
พนม อินแป้นถึงที่ดินนำงสำวนริศรำ กิ่งสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 1 

104,100 101,000 3,100  

4 โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ บริเวณบ้ำน 
นำงล ำจวน เอ๋ียวประเสริฐ 
หมู่ที่ 1 

44,700 44,600 100 
 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน ผิวจรำจรหินคลุก 
หมู่ที่ 3 

916,000 916,000 - 
 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจรหินคลุก ซอยร่วม
ใจภักดิ์สำมัคคี 2019 หมู่ที่ 3 

460,000 460,000 - 
 

7 โครงกำรติดตั้งรำวกันอันตรำย(กำร์ดเรล)  
บริเวณโค้งบ้ำนผู้ใหญ่ล ำจวน ๒ ช่วง 
หมู่ที่ 4 

48,000 48,000 - 
 

8 โครงกำรติดตั้งหลังคำคลุมประตูน้ ำคลองบ้ำนเหนือ 
พร้อมหลังคำท่ีจอดรถจักรยำนยนต์ 
หมู่ที่ 4 

95,000 95,000 - 
 

9 โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำเริ่มจำกบ้ำนนำย
สมชำย มำลัยศรีถึงบ้ำนนำงลูกอินทร์ ฟักประไพ 
(แนวคลองลัดอีแท่น) 
หมู่ที่ 4 

21,400 21,300 100 

 

10 โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ เริ่มจำกสวนนำย
สำมำรถ เจิมสุจริตถึงท่อข้ำมคลองธรรมกำย 
หมู่ที่ 4 

352,500 352,400 100 
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11 โครงกำรก่อสร้ำงหลังคำคลุมมอเตอร์สูบน้ ำ พร้อม

รำงน้ ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำควบคุมมอเตอร์ บริเวณ
คลองรำษฎร์บ ำรุง 
หมู่ที่ 5 

80,000 69,000 11,000  

12 โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ เริ่มจำกสะพำน
คลองรำษฎร์บ ำรุงถึงคอสะพำนข้ำมแม่น้ ำ 
หมู่ที่ 5 

127,000 127,000 -  

13 โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ เริ่มจำกสะพำน
คลองรำษฏร์บ ำรุงถึงบริเวณบ้ำน 
พ.ต.ท.พนม ประทุมแสง 
หมู่ที่ 5 

24,200 24,100 100  

14 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันดินพังทลำย พร้อม
งำนก่อสร้ำงถนนปูยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 

1,208,000 1,208,000 - 
อยู่ใน

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

15 โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภำยในต ำบลทรง
คนอง 
หมู่ที่ 1-6 

300,000 300,000 -  

1 ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณซอยทรงคนอง 11 231,000 198,240 32,760  
2 ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณซอยทรงคนอง 13 198,000 169,920 28,080  
3 ชุดโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ ถนนอยู่เย็นเจริญศรีลิ้มตี๋

(แยกสะพำนข้ำมแม่น้ ำ) 
66,000 56,640 9,360  

รวมทั้งสิ้น 4,346,100 4,261,200 84900  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงกำรจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลวันหยุดปีใหม่และ
สงกรำนต์ 

10,000 3,180 6,820  

2 โครงกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 20,000 19,900 100  
3 โครงกำรตรวจสภำพถังดับเพลิงพร้อมเติมสำรเคมี

ดับเพลิง 
10,000 5,200 4,800  

4 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้เยำวชนด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 

44,000 41,215 2,785  

5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ  
กลุ่มวิสำหกิจ 

10,000 9,470 530  

6 โครงกำรกฎหมำยน่ำรู้ส ำหรับสตรี 5,000 4,800 200  
7 โครงกำรคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยำวชน 30,000 27,380 2,620  
8 โครงกำรจัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 5,000 4,900 100  
9 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 30,000 29,980 20  
10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 10,000,000 8,138,600 1,861,400  
11 เบี้ยยังชีพควำมพิกำร 1,900,000 1,352,800 547,200  
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 23,500 12,500  

รวมทั้งสิ้น 12,100,000 9,660,925 2,439,075  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรศูนย์ฯด้ำน

กำรศึกษำ 
5,000 4,050 950  

2 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 20,000 - 20,000  
3 โครงกำรสำนสัมพันธ์วันพ่อ 5,000 - 5,000  
4 โครงกำรสำยใยรักแม่ลูกผูกพัน 5,000 - 5,000  
5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูและส่งเสริม

พัฒนำกำรเด็กท้ัง 4 ด้ำน 
5,000 1,500 3,500  

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

381,800 317,158 64,642  

7 จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ 20,000 19,995 5  
8 ค่ำอำหำรเสริม(นม) 513,600 495,272.54 18,328  
9 อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บ ำรุงวิทย์) 1,270,600 1,227,000 43,600  
10 โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันและงำนรัฐพิธี 100,000 33,438 66,562  
11 โครงกำรท ำบุญกลำงบ้ำน(ลอยเรือส ำเภำ) 10,000 5,395 4,605  
12 โครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 10,000 - 10,000  
13 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 10,000 - 10,000  
14 โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 5,000 1,645 3,355  
15 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนเด็ก - - -  
16 โครงกำรวิถีพุทธ - - -  
17 โครงกำรออมทรัพย์นับทวี - - -  
18 โครงกำรไหว้ครู - - -  
19 โครงกำรลอยกระทง - - -  
20 โครงกำรสู่ฝันวันสดใส (วันขึ้นปีใหม่) - - -  
21 โครงกำรวันเด็ก - - -  
22 โครงกำรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง - - -  
23 โครงกำรวิจัยชั้นเรียน - - -  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ด าเนินการแล้ว) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
24 โครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน - - -  
25 โครงกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ - - -  
26 โครงกำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรพัฒนำงำนอย่ำงมี

ระเบียบ แบบแผนเละเป็นลำยลักษณ์อักษร 
- - -  

รวมทั้งสิ้น 2,361,000.00 2,105,453.54 4,466,453.54  
 
 

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 7,000 3,432 3,568  
2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 200,000 71,520 128,480  
3 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
10,000 3,229 6,771  

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

151,155 151,155 -  

รวมทั้งสิ้น 368,155 229,336 138,819  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงกำรรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย 10,000 5,641 4,359  
2 โครงกำรอบรมกำรดูแล รักษำและป้องกันน้ ำเน่ำ

เสียและบ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ 
10,000 6,992 3,008  

3 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 2,172,800 2,172,800 -  
รวมทั้งสิ้น 2,192,800 2,185,433 7,367  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1 อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร

ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
22,000 22,000 -  

2 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

25,540 15,190 10,350  

3 กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 500,000 476,347.71 23,652.29  
4 ประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร

ที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรงคนอง 

20,000 20,000 -  

5 โครงกำรปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

300,000 300,000 -  

รวมทั้งสิ้น 867,540 833,537.71 34,002.29  
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บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ด าเนินการแล้ว) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

บัญชีครุภัณฑ์ (อุตสาหกรรมและการโยธา) 
1 เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) 190,000 95,000 95,000  
2 เลื่อยยนต์  15,000 15,000 -  

รวม 205,000 110,000 95,000  
บัญชีครุภัณฑ์ (บริหารจัดการที่ดี) 

1 รถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 854,000 846,900 7,100  
รวม 854,000 846,900 7,100  

รวมทั้งสิ้น 1,059,000 956,900 102,100  
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงกำรอบต.เคลื่อนที่พบประชำชน 10,000 - 10,000  
2 โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 50,000 - 50,000  
3 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับบทบำท

หน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)
ของอบต.ทรงคนอง 

10,000 - 10,000  

4 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร - - -  
5 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน - - -  
6 โครงกำรจัดงำนวันคนพิกำรสำกล - - -  

7 โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ - - -  

8 โครงกำรจัดอบรมสัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน 

- - -  

รวม 70,000 - 70,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำนสัมพันธ์

ร่วมชุมชน 
5,000 - 5,000  

2 โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ 20,000 - 20,000  
3 โครงกำรส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนำกำร

ด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง 

5,000 - 5,000  

รวม 30,000 - 30,000  

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1 อุดหนุนหมู่บ้ำน/ชุมชนต ำบลทรงคนอง 120,000 - 120,000  

รวม 120,000 - 120,000  

รวมทั้งสิ้น 220,000 - 220,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ  

(ตั้งไว้) 
งบประมาณ 
(ที่ใช้ไป) 

งบประมาณ 
(คงเหลือ) 

หมายเหตุ 

บัญชีครุภัณฑ์ (สาธารณสุข) 

1 เครื่องพ่นยำแบบใช้แรงลม 15,000 - 15,000  
รวมทั้งสิ้น 15,000 - 15,000  
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ส่วนที่ 3 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

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   

 
 
 



23 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้) 
คิดเป็น 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 107 48.20 143,147,200 83.23 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 42 18.92 16,481,850 9.58 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 40 18.02 2,967,400 1.73 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 17 7.66 4,391,600 2.55 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7 3.15 2,368,000 1.38 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 9 4.05 2,630,000 1.53 

รวม 222 100.00 171,986,050 100.00 
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จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้
งบประมาณ/เงินอุดหนุน พ.ศ. 2565 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้) 
คิดเป็น 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 20 23.81 4,551,100 19.34 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 20 23.81 12,170,000 51.72 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 29 34.52 2,391,000 10.16 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 6 7.14 503,155 2.14 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 3 3.57 2,192,800 9.32 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 6 7.14 1,721,540 7.32 

รวม 84 100.00 23,529,595 100.00 
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การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
จ านวนเงินที่

เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 4,551,100 4,371,200.00 21.49 - - 4,371,200.00 21.49 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 12,170,000 9,660,925.00 47.49 - - 9,660,925.00 47.49 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2,391,000 2,105,453.54 10.35 - - 2,105,453.54 10.35 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 503,155 229,336.00 1.13 - - 229,336.00 1.13 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2,192,800 2,185,433.00 10.74 - - 2,185,433.00 10.74 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 1,721,540 1,790,437.71 8.80 - - 1,790,437.71 8.80 

รวม 23,529,595 20,342,785.25 100.00 - - 20,342,785.25 100.00 
 
 
  



ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จ านวนโครงการที่น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ/เงิน
สะสม/ไม่ใช้งบประมาณ/

เงินอุดหนุน 
1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 107 20 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 42 20 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 40 29 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 17 6 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 7 3 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 9 6 

รวม 222 84 
  
 
สรุป  -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น  จ ำนวน 222 โครงกำร 
 -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ ำนวน 84  โครงกำร 
 -  คิดเป็นร้อยละ 37.84 
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ผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่น ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ/เงิน

สะสม/เงินอุดหนุน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/

เงินอุดหนุน 
1. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 20 20 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 20 12 
3. ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 29 26 
4. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 6 4 

 5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 3 3 
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 6 6 

รวม 84 71 
 
 
สรุป  -  โครงกำรที่น ำมำบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ ำนวน 84 โครงกำร 
 -  โครงกำรที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ ำนวน 71 โครงกำร 
 -  คิดเป็นร้อยละ 84.52 
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