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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนั้น  
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลทรงคนองและสามารถแก้ไขปัญหาให้กัประชาชนได้จนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิ ด
จากองค์กร  บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่ การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถ 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ก าหนด
กรอบในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ .  2561 - 2564)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 -  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)       
  

 
 
 
 



  
 
 

ระเบียบและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- ผู้เข้าร่วมการติดตามและประเมินผล ได้แก่ คระกรรมการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้ง 
- ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ดังนี้ 
ประเมินผลในเชิงปริมาณ 
1. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. แบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ ความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพรายโครงการ และโดยภาพรวม ในไตร
มาสที่ 4 ของแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ 
 
วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความ
เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
2. การส ารวจ (Surveys) การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความต้องการ
ของประชาชนในต าบลทรงคนอง 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือ น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคตดังนี้ 
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามโครงการ 
ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
3. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท า
ให้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การต่างๆ 
4. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจ ให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/งาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้ รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 
 

 



  
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 การติ ดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 
ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการฯ 
ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกันทั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน า ไปใช้
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 

 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ  แนวทาง และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ   
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผล
ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 4. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
 ทั้งนี้ ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือให้เห็นภาพรวมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๒. รักษาสภาพแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ สนองตอบความต้องการของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาการว่างงานในแรงงานภาคเกษตรกรรม พัฒนาอาชีพ
หลักส่งเสริมอาชีพรอง ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม 
 ๖. ลดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่สร้างความสงบสุข ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม 
 ๗. พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการให้แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 ๘. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ลดปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้น  ส่งเสริมการกีฬาภาคประชาชน 
 ๙. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการตั้ งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

  ก. วิสัยทัศน์ 

“ ทรงคนองต าบลน่าอยู่  คู่คุณธรรม  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ” 

  ปรัชญา 
 “ ชุมชนร่มเย็นด้วยคุณธรรม ” 

  ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

  ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.  พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า 
 ๓.  พัฒนาด้านการขนส่ง วิศวกรรมจราจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๕.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

๖.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 ๗.  ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘.  ส่งเสริมด้านการกีฬา 
 ๙.  พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การป้องกันโรค ควบคุมการ 
       ติดต่อและส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
 ๑๒. พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ และ
        ผู้ด้อยโอกาส 
 ๑๓. พัฒนาระบบให้บริการและการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๑๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
 ๑๕. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๗. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
 แนวทางการพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  งานพัฒนาระบบจราจร 
  แนวทางการพัฒนาที่  3  งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่อระบายน้ า 
     ประตูน้ า 
  แนวทางการพัฒนาที่  4  งานผังเมืองและที่ดิน 
  แนวทางการพัฒนาที่  5 งานระบบการสื่อสารความเร็วสูง   
 



  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  งานส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 

เกษตร 
  แนวทางการพัฒนาที่  3  งานกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนาที่  4  งานป้องกัน/แก้ไขและต่อต้านยาเสพติด 
  แนวทางการพัฒนาที่  5  งานสวัสดิการและสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่  6  งานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย สาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาที่  7  งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เยาวชนและชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาที่  8  งานเสริมสร้างความสมานฉันท์  งานรัฐพิธี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานสร้างศักยภาพทางการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
     เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที่  2  งานส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานบริการด้านสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  งานป้องกันและควบคุมโรค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  งานรักษาความสะอาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่  1  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  แนวทางการพัฒนาที่  2  งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอพักกาญจนา หมู่ที่ 

1 
201,000.00 190,000.00 11,000.00 

2 โครงการซ่อมแซมถนนจากปากทาง 2/1 – 
สะพานข้ามคลองสุคต  

หมู่ที่ 
1 

359,000.00 345,000.00 14,000.00 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างซอยเต็กกอ  

หมู่ที่ 
1 

191,500.00 191,405.39 94.61 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนราษฎร์พัฒนา 
2/1 

หมู่ที่ 
1 

284,000.00 283,952.72 47.28 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทรงคนอง 14  
(ซอยเต็กกอ)  

หมู่ที ่
2 

533,000.00 400,000.00 133,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนคอนกรีตเดมิ 
ถึงบ้านนายธนิต     โสรัตน์ ซอยทรงคนอง 6  

หมู่ที่ 
3 

1,064,000.00 670,129.00 393,871.00 

 7 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก
เริ่มต้นบริเวณประตูน้ าคลองยาว บริเวณทีด่ิน
นายสนั่น  เพ็งนาเรนทร์สิ้นสุดเขต
สาธารณประโยชน์  

หมู่ที่ 
3 

483,000.00 483,000.00 0.00 

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม บริเวณบา้นนาง
วันเพ็ญ   คล่องรักสัตย์  กับนางบุญชม  อั้นคง 

หมู่ที่ 
3 

298,000.00 298,000.00 0.00 

9 โครงการขยายถนนเริม่จาก คสล.เดิมหน้าบ้าน
นางพิมพ์ใจ อนุตธโต ถึงอู่เหว่า  

หมู่ที่ 
4 

486,000.00 357,000.00 129,000.00 

10 โครงการตีเส้นจราจรพร้อมเส้นเตอืนระวัง  หมู่ที่ 
5 

308,000.00 305,000.00 3,000.00 

11 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็น
หลอดไฟ LED บริเวณหน้าวัดทรงคนอง  ถึง
สะพานข้ามคลองบ้านเหนือ 

หมู่ที่  
5 

60,000.00 53,400.00 6,600.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต เริม่
จากถนนลาดยางเดิมไปถึงบ้าน นายส าเนา  
บุญช่วย 

หมู่ที ่
6 694,000.00 590,000.00 104,000.00 

13 โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบล  300,000.00 300,000.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1 โครงการจดุร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต ์
60,000.00 660.00 59,340.00 

2 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 30,000.00 19,383.90 10,616.10 
3 โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเตมิสารเคมีดับเพลิง 10,000.00 2,407.50 7,592.50 
4 โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 20,000.00 13,965.00 6,035.00 
5 โครงการจดังานวันเด็ก 20,000.00 - 20,000.00 
6 โครงการจดัประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 
30,000.00 1,642.20 28,357.80 

7 โครงการจดัอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน 80,000.00 72,940.00 7,060.00 
8 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ 10,000.00 9,892.00 108.00 
9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000.00 5,700.00 4,300.00 
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชน 
100,000.00 91,690.00 8,310.00 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในต าบลทรงคนอง 20,000.00 19,882.00 118.00 
12 โครงการอบรมส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดภัย 20,000.00 6,645.00 13,355.00 
13 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ

อุปกรณ์ประกอบร่วมภายในต าบลทรงคนอง  
จ านวน 15 จุด  

1,385,400.00 1,360,000.00 25,400.00 

 รวม 1,795,400.00 1,604,807.60 190,592.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงการบริหารงานการศึกษาเพื่อรับรองการประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทรงคนอง 

2,000.00 - 2,000.00 

2 โครงการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ขา่วสารศูนย์ศพด.ฯ  
ด้านการศึกษา 

5,000.00 4,050.00 950.00 

3 โครงการส่งเสริมทันตกรรม 5,000.00 - 5,000.00 
5 โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการ

เรียนรู้ของเด็กศพด.อบต.ทรงคนอง 
10,000.00 6,882.00 3,118.00 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลีย้งดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในท้ัง 4 ด้าน 

10,000.00 9,994.00 6.00 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 9,925.00 75.00 
8 โครงการจดักิจกรรมเทดิทูนสถาบนัและงานรัฐพิธีต่างๆ 100,000.00 57,230.00 42,770.00 
9 โครงการท าบญุกลางบ้าน (ลอยเรอืส าเภา) 10,000.00 3,312.00 6,688.00 
10 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 50,000.00 - 50,000.00 
11 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ์ 50,000.00 34,750.00 15,250.00 
12 โครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษา 5,000.00 2,990.00 2,010.00 
 รวม 272,000.00 129,133.00 142,867.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1 โครงการควบคมุป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 5,000.00 992 4,008.00 
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 250,000.00 136,720.00 113,280.00 
3 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
4,800.00 - 4,800.00 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

20,000.00 3,800.00 16,200.00 

5 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 2 ตัว  19,000.00 18,939.00 61.00 
 รวม 318,800.00 164,251.00 154,549.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการรณรงค ์ลด คดัแยกขยะมูลฝอย 20,000.00 3,800.00 16,200.00 
2 โครงการจ้างเหมาก าจดัขยะมูลฝอย 1,850,000.00 1,813,934.80 36,065.20 
3 จ้างเหมาในการก าจัดวัชพืชในแม่น้ า คูคลองสาธารณะ 200,000.00 48,368.00 151,632.00 
 รวม 2,070,000.00 1,866,102.80 203,897.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1 โครงการปรับปรุงตกแต่ง (ห้องประชุม) 485,000.00 483,845.00 1,155.00 
2 อุดหนุนอ าเภอ โครงการศูนย์ปฏิบตัิการร่วมฯ 22,000.00 22,000.00 0.00 
3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
350,000.00 228,150.00 121,850.00 

4 ประเมินความพึงพอใจในงานบริการประชาชนผูร้ับบริการ 20,000.00 18,000.00 2,000.00 
5 โครงการจดัซื้อรถยนต์(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป 868,000.00 703,000.00 165,000.00 
6 จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500.00 8,500.00 0.00 
7 จัดซื้อโตะ๊+เก้าอีส้ านักงาน (ห้องประชุมใหญ่)  

- โต๊ะ จ านวน 13 ตัว 
- เก้าอี้ จ านวน 25 ตัว   

180,000.00 178,900.00 1,100.00 

8 จัดซื้อโตะ๊พับอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว  39,000.00 38,000.00 1,000.00 
9 จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  40,000.00 24,200.00 15,800.00 
10 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 58,000.00 42,500.00 15,500.00 
11 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 1 เครื่อง  13,000.00 13,000.00 0.00 
12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุค ส านักงาน จ านวน 1 

เครื่อง  
21,000.00 21,000.00 0.00 

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ multifunction จ านวน 1 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 0.00 
14 จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 1,500.00 1,500.00 0.00 
15 จัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว 4,000.00 3,800.00 200.00 
16 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 4,500.00 3,500.00 1,000.00 
17 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ช้ัน  

จ านวน 1 ตู้  
8,000.00 6,800.00 1,200.00 

18 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000.00 3,900.00 100.00 
19 จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 8 เครื่อง (ส านักปลัด) 8,000.00 8,000.00 0.00 
20 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร จ านวน 3 เครื่อง 2,100.00 2,100.00 0.00 
21 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว  4,000.00 2,200.00 1,800.00 
22 จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จ านวน 1 ตู้  6,800.00 6,800.00 0.00 
23 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ จ านวน 1 ตู้  7,500.00 4,500.00 3,000.00 
 รวม 2,171,900.00 1,841,195.00 330,705.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่ใช้งบประมาณ) 



  
 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงการวิถีพุทธ - - - 
2 โครงการออมทรัพย์นับทวี - - - 
3 โครงการไหว้คร ู - - - 
4 โครงการถวายเทียนพรรษา - - - 
5 โครงการสู่ฝันวันสดใส (วันข้ึนปีใหม่) - - - 
6 โครงการวันเด็ก - - - 
7 โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง - - - 
8 โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน - - - 
9 โครงการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์

เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส าคญั 

- - - 

10 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก    
11 โครงการวันลอยกระทง    
12 โครงการวิจัยชั้นเรียน    
13 โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ    
 รวม - - - 
 รวมทั้งสิ้น - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
 

 
ล าดับ 

โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว ้(บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการเปลี่ยนและขยายท่อเมนประปาจากข้าง

คลองสุคตมาตามแนวถนนและตามซอย   
หมู่ที่  

1 
836,000.00 540,000.00 296,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทรงคนอง 7-
2 ช่วงที่ดินนางสุนีย์    สัมฤทธ์ิวนิชชา ไปสิ้นสุด
เขตที่ดินนายยอดชาย  แก้วแจ้ง 

หมู่ที่ 
2 

1,218,000.00 748,989.00 469,011.00 

3 โครงการติดตั้งท่อสูบน้ า พร้อมมอเตอร์บรเิวณ
คลองบ้านเหนือ  

หมู่ที่ 
4 

321,000.00 300,000.00 21,000.00 

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดิน
พังทลายริมคลองคราม  

หมู่ที ่
6 

1,864,000.00 1,091,000 773,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ (บาท) 
ด าเนินการ 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 เครื่องสูบน้ าใตด้ิน(ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า 

ชนิดใบพัดสแตนเลส จ านวน 2 เครื่อง  
 

190,000.00 0.00 190,000.00 

2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดิน
พังทลาย ซอยราษฎร์พัฒนา 2/1  

หมู่ที่ 
1 

162,000.00 0.00 162,000.00 

3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรง
คนอง 14 (ซอยเต็กกอ)  

หมู่ที่  
2 

105,000.00 0.00 105,000.00 

4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก้ว
สกุล (ทรงคนอง 8)  

หมู่ที่ 
4 

702,000.00 632,203.00 69,797.00 

 รวม 
  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณีฉุกเฉิน 50,000.00 0.00 50,000.00 
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และอาสากูภ้ัย
(OTOS)  

30,000.00 
0.00 

30,000.00 

3 โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 5,000.00 0.00 5,000.00 
 รวม 85,000.00 0.00 85,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
1 โครงการสานสมัพันธ์วันครอบครัว 10,000.00 0.00 10,000.00 
2 โครงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน 5,000.00 - 5,000.00 
3 โครงการปรับภูมิทัศนเ์พื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 10,000.00 - 10,000.00 
  

  
 

 รวม 10,000.00 0.00 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1 อุดหนุนเอกชน (หมู่บ้าน/ชุมชน) เพื่อจ่ายในการอุดหนุน
แก่หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท ตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

120,000.00 0.00 120,000.00 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 20,000.00 3,800.00 16,200.00 
3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต าบลทรงคนอง 
60,000.00 0.00 60,000.00 

 รวม 180,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                0.00 180,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้ าเน่าเสียและ
บ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ า 

10,000.00 0.00 10,000.00 

 รวม 10,000.00 0.00 10,000.00 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 



  
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ต้ังไว้ ด าเนินการ คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหผ์ู้สูงอาย ุ 7,600,000.00 7,125,800.00 474,200.00 
2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะหผ์ู้พิการ 1,500,000.00 1,236,800.00 263,200.00 
3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห ์

ผู้ป่วยเอดส ์
36,000.00 12,000.00 24,000.00 

รวม 9,136,000.00 8,375,400.00 760,600.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 386,140.00 373,710.00 12,430.00 
2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรยีนวัดทรงคนอง)  1,055,000.00 1,055,000.00 0.00 
3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ค่าอาหารเสรมิ (นม) 521,210.00 502,670.14 18,539.86 

รวม 1,962,350.00 1,931,380.14 30,969.86 
รวมทั้งสิ้น 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบในการติดตามและประเมินผล  
การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  



  
 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 แบบท่ี 1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีหรือไม่   

 
 
 
 
 



  
 

  
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ 11 41,634,000.00 24 51,779,500.00 46 96,787,600.00 46 115,161,600.00 18 83,217,000.00 145 388,579,700.00 
1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 3 925,000.00 6 2,566,000.00 23 22,854,000.00 16 10,998,000.00 7 11,789,000.00 55 49,132,000.00 
1.3 แผนงานเคหะฯ  - 6 7,644,606.00 9 7,433,200.00 5 7,393,200.00 4 7,393,200.00 24 29,864,206.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความงบ
ภายใน 

12 675,000.00 11 1,785,000.00 15 2,277,000.00 9 305,000.00 8 275,000.00 55 5,317,000.00 

2.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

12 415,000.00 12 415,000.00 16 515,000.00 16 515,000.00 16 515,000.00 72 2,375,000.00 

2.3 แผนงานการเกษตร 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00 
2.4 แผนงานงบกลาง 3 7,562,000.00 3 7,562,000.00 3 7,562,000.00 3 7,562,000.00 3 7,562,000.00 15 37,810,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 17 2,681,480.00 18 2,689,480.00 18 2,723,200.00 18 2,766,600.00 18 2,810,000.00 89 13,670,760.00 
3.2  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 7 742,900.00 10 781,700.00 12 661,700.00 9 562,700.00 9 762,700.00 47 3,511,700.00 
4.2 แผนงานงบกลาง 2 81,300.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 3 93,900.00 14 456,900.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 2,330,000.00 6 2,330,000.00 6 2,330,000.00 6 2,330,000.00 6 2,330,000.00 30 11,650,000.00 

 
 



  
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
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) 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 292,000.00 9 2,504,500.00 11 2,903,000.00 7 1,023,000.00 7 1,023,000.00 38 7,745,500.00 

รวมทั้งสิ้น 100 57,663,680.00 131 80,476,686.00 185 146,465,600.00 161 149,036,000.00 122 118,095,800.00 699 551,737,766.00 

 
 
 



  
 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 27.48 61,990,106.00 77.03 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 27 20.61 9,862,000.00 12.25 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 30.53 2,914,480.00 3.62 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 9.92 875,600.00 1.09 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 4.58 2,330,000.00 2.90 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 9 6.87 2,504,500.00 3.11 

รวม 131 100.00 80,476,686.00 100.00 
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ร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 



  
 
 

ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 19.63 10,659,500.00 37.18 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 19 17.76 11,016,400.00 38.42 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 29.91 2,244,350.00 7.83 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 7.48 498,800.00 1.74 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3.74 2,080,000.00 7.25 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 23 21.50 2,171,900.00 7.58 

รวม 107 100.00 28,670,950.00 100.00 
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ร้อยละของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
 

 
รายละเอียดผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่ก าลัง

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 27.78 8 22.22 18 50.00 36 100.00 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 16 59.26  - -  11 40.74 27 100.00 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 77.50  - -  9 22.50 40 100.00 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 46.15  - -  7 53.85 13 100.00 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 50.00  - -  3 50.00 6 100.00 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 5 55.56  - -  4 44.44 9 100.00 

รวม 71 54.20 8 6.11 52 39.69 131 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายละเอียดผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่ก าลัง

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 47.62 8 38.10 3 14.28 21 100.00 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 16 84.21  - -  3 15.79 19 100.00 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 96.88  - -  1 3.12 32 100.00 

4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 75.00  - -  2 25.00 8 100.00 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 75.00  - -  1 25.00 4 100.00 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 23 100.00  - -   - -  23 100.00 

รวม 89 83.18 8 7.48 10 9.34 107 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย ร้อยละ จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย จ านวนเงินที่เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,610,500.00 3,632,487.11 18.59 6,049,000.00 4,146,592.00 7,779,079.11 32.84 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 11,016,400.00 9,980,207.60 51.06 -   - 9,980,207.60 42.13 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2,244,350.00 2,060,513.14 10.54 -   - 2,060,513.14 8.70 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 498,800.00 164,251.00 0.84 -   - 164,251.00 0.69 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,080,000.00 1,866,102.80 9.55 -   - 1,866,102.80 7.88 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 2,171,900.00 1,841,195.00 9.42 -   - 1,841,195.00 7.76 

รวม 22,621,950.00 19,544,756.65 100.00 -   - 23,691,348.65 100.00 
 



  
 
 

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุใน
ข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ไม่ใช้

งบประมาณ 
1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 21 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 27 19 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 32 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 8 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 4 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 9 23 

รวม 131 107 

 
 
สรุป  -  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จ านวน 131 โครงการ 
 -  โครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ านวน 107 โครงการ 
 -  คิดเป็นร้อยละ 81.68 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี 

ข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



  
 
 

ผลการด าเนินการตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุ
ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติใน
ข้อบัญญัติ/เงินสะสม 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 18 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 19 16 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 31 
4. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 6 

 5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 
6. ด้านการบริหารจดัการที่ด ี 23 23 

รวม 107 97 

 
 
สรุป  -  โครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ/เงินสะสม  จ านวน 107  โครงการ 
 -  โครงการที่ได้ปฏิบัติในข้อบัญญัติเงินสะสม  จ านวน  97   โครงการ 
 -  คิดเป็นร้อยละ  90.66 
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จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในขอ้บัญญัต ิฯ 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตัิในขอ้บัญญัติ ฯ 



  
 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
.................................................................  

    จากการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๐ ราย (๓๗๐ ชุด) โดยให้

สมาชิก 
สภาอบต.ทรงคนอง จ านวน ๑๑ ราย เป็นตัวแทนในการร่วมตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่

ของ 
ตนเอง  จากการส ารวจความพึงพอใจฯได้รับเอกสารกลับคืนมาจ านวน ๓๒๑ ชุด ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น  

จ านวน ๔๙ ชุด เอกสารที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ
ค านวณ 

หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ระดับความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ ๐.๐๕
  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ  (๑) ชาย  ร้อยละ ๔๕.๔๘    (๒) หญิง ร้อยละ ๕๔.๕๒ 

๒. อายุ  (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ร้อยละ ๑.๘๗       (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี  ร้อยละ ๑๗.๔๕  
(๓) ๓๑ – ๔๐ ป ี ร้อยละ ๑๔.๙๕       (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี  ร้อยละ ๒๑.๑๘ 
(๕) ๕๑ – ๖๐ ป ี ร้อยละ ๒๘.๓๕       (๖) มากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๑๖.๒๐ 

๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา ร้อยละ ๖๑.๓๗      (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ ๒๒.๗๔ 
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ ๘.๗๒  (๔) ปริญญาตรี ร้อยละ ๔.๐๕ 
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๒.๘๐  (๖) อ่ืนๆ ร้อยละ ๐.๓๒ 

๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ ร้อยละ ๕.๖๑   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๙.๐๓ 
   (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๑๔.๙๕  (๔) รับจ้าง ร้อยละ ๒๒.๗๔   

(๕) นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ๕.๙๒  (๖) เกษตรกร ร้อยละ ๓๘.๐๑ 
  (๗) อ่ืนๆ (แม่บ้าน/เจ้าหน้าที่รัฐ/ข้าราชการ/ว่างงาน) ร้อยละ ๓.๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓๐.๕๓ ๖๑.๐๖ ๘.๔๑ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๒.๐๙ ๖๒.๓๐ ๕.๖๑ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๙๗ ๖๔.๘๐ ๖.๒๓ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓๐.๘๔ ๖๔.๑๗ ๔.๙๙ 
๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๐.๘๔ ๕๖.๓๙ ๑๒.๗๗ 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๘.๖๖ ๖๖.๙๘ ๔.๓๖ 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

   ในท้องถิ่น 
๓๓.๐๒ ๖๒.๖๒ ๔.๓๖ 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๖.๔๕ ๕๙.๑๙ ๔.๓๖ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๖.๑๔ ๖๑.๐๖ ๒.๘๐ 

ค่าเฉลี่ย ๓๑.๙๕ ๖๒.๐๖ ๕.๙๙ 
  

           จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๖ รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๙๕  ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๙ 
๖. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
 ๑. ดีมาก ระดับคะแนนตั้งแต่  ๙  คะแนนขึ้นไป 
 ๒. ดี  ระดับคะแนนตั้งแต่  ๗  คะแนน  แต่ไม่ถึง  ๙  คะแนน 
 ๓. พอใช้ ระดับคะแนนตั้งแต่  ๕  คะแนน  แต่ไม่ถึง  ๗  คะแนน 
 ๔. ต้องปรับปรุง ระดับคะแนนต่ ากว่า ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

๖.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ความพึงพอใจ 
 

๑๐ คะแนน 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๒ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๓ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๙ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนต่อสาธารณะ ๗.๖๑ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๓ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๘๒ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๘๙ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๙๑ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๔ 

ค่าเฉลี่ย  ๗.๗๕ 
จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทรงคนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย ๗.๗๕ คะแนน เกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

    ๖.๒ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ความพึงพอใจ 
 

๑๐ คะแนน 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๓ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๑ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๓ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓๗ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๙ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๖๑ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๖๕ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๗๑ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๒ 

ค่าเฉลี่ย  ๗.๕๙ 
จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม คะแนนเฉลี่ย ๗.๕๙ คะแนน 
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 



  
 

     ๖.๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ 
 

๑๐ คะแนน 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๕ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๖ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๒ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนต่อสาธารณะ ๗.๓๗ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๕๒ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๖๖ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๖๘ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๖ 

ค่าเฉลี่ย  ๗.๕๖ 
จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 
๗.๕๖ คะแนน เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 

    ๖.๔ ด้านสาธารณสุข 

ความพึงพอใจ 
 

๑๐ คะแนน 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๒๐ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๓๐ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๔๐ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๓๐ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 

ค่าเฉลี่ย  ๗.๒๙ 
จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คะแนนเฉลี่ย ๗.๒๙ คะแนน เกณฑ์การ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 



  
 

    ๖.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
 

๑๐ คะแนน 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๓ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๐ 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๐ 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนต่อสาธารณะ ๖.๘๐ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๐ 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๗.๐๐ 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๑๐ 
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๗.๐๐ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๐ 

ค่าเฉลี่ย ๖.๙๕ 
จากการส ารวจพบว่า ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ย 
๖.๙๕ คะแนน เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

๑. ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากข้ึนกว่าเดิม 
๒. การพัฒนาด้านการคมนาคม ควรให้มีความสะดวกมากข้ึน 
๓. เพ่ิมเครื่องขยายเสียง 
๔. การพัฒนาในส่วนที่เกิดปัญหากับประชาชน ควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
๕. การพัฒนาด้านสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม ควรเร่งด าเนินการให้มากข้ึน 
๖. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนน เขื่อนควรให้ประชาชนได้รับทราบถึงระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
๗. โครงการก่อสร้างถนน เขื่อน สะพาน ควรให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วย 
๘. บ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองครามมีวัชพืชเต็มคลอง ควรด าเนินการแก้ไขให้เร็วขึ้น 
๙. การก าจัดวัชพืช ควรด าเนินการให้บ่อยครั้งขึ้น 
๑๐. การจัดเก็บขยะ ควรเพ่ิมรอบในการจัดเก็บให้มากขึ้น-เร็วขึ้นหรือด าเนินการอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง 
๑๑. สีของถังคัดแยกขยะไม่ชัดเจน ขยะอันตรายมีประเภทอะไรบ้าง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับรู้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีถังคัดแยกให้ชัดเจน เช่น หลอดไฟ ถ่านไปฉาย 
แบตเตอรี่ 

๑๒. การแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในบ้านเรือน 
๑๓. การดูแล แก้ไขเรื่องน้ าเน่าเสีย การปล่อยน้ าเน่าเสียลงคู คลองและการระบายประตูน้ า  
๑๔. น้ าบริเวณใต้สะพาน เวลาฝนตก การสัญจรไม่สะดวก 
๑๕. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควรด าเนินการให้เร็วกว่าช่วงเวลาที่ได้เคยด าเนินการไป  



  
 
 


