
 

 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

(รอบไตรมาสที่ 1- 4) 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสพุรรณบุรี 

 
 



สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 

สภาพทั่วไป 
  ต าบลทุ่งคอกเป็นต าบลหนึ่งใน 14  ต าบล ของอ าเภอสองพี่น้องต้ังอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการ
อ าเภอสองพี่น้อง  มีระยะทางห่างจากตัวอ าเภอ ประมาณ  10  กิโลเมตร 

เนื้อที ่
  ต าบลทุ่งคอก  มีเนื้อที่ประมาณ 83.0   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ จ านวน 51,875  ไร่  
ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขต อากาศร้อนช้ืน  พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม  เหมาะแก่การท าไร่  ท านา มี
คลองส่งน้ าชลประทานและคลองระบายน้ าไหลผ่าน  9  สาย   เป็นระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร   
อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ต.ศรีส าราญ และ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 
  ทิศใต้            ติดต่อกับ   ต.กระตีบ อ.ก าแพงแสน  จ.นครปฐม 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ต.ดอนมะนาว และ ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ    ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 
จ านวนหมู่บ้าน  
  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มท้ังหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขต
เทศบาลบางส่วน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  1. หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว 

  2. หมู่ท่ี 2 บ้านเทพพิทักษ์ 
  3. หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง 

  4. หมู่ท่ี 4 บ้านดอนกอก 

  5. หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหมัน 

  6. หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง 

  7. หมู่ท่ี 7 บ้านทับเสนารักษ์ 
  8. หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะก ู

  9. หมู่ท่ี 9 บ้านลองตอง (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน) 
  10. หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน) 
  11. หมู่ท่ี 11 บ้านปากคอก (อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน) 
  12. หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น 

  13. หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน 

  14. หมู่ท่ี 14 บ้านโป่งตะไล้ 
  15. หมู่ท่ี 15 บ้านทุ่งเจริญ 
  16. หมู่ท่ี 16 บ้านหนองกระทุ่ม 



ประชากร 
  จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2564 ต าบลทุ่งคอก        
มีจ านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 12,625 คน  แยกเป็นชาย  6,144   คน  หญิง  6,481 คน  ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉล่ีย  153 คน / ตารางกิโลเมตร 
วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลทุ่งคอก 
 “ทุ่งคอกเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางสาธารณะ 
     1.2 จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและท่ัวถึง  
    1.3 ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

     2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
    2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 
    2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
    2.4 สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
3.1 เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

     3.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 
     3.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

    3.4 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  3.5 ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
     4.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
4.4 พัฒนาระบบการบริหารให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 
 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

     5.1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.2 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...................องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก..................................................  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน /  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     ของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  

 
 
 
 

 
 



แบบที่ 2      แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  (3  เดือน) 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน หรือ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน................................องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก.................................. ................. 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )   (2)  ไตรมาสที่  2  ( มกราคม – มีนาคม ) 
 (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)   (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่   2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3   2563 ปีที่ 4   2564 ปีที่ 5   2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

262 105,355,600 370 122,708,900 405 116,808,200 394 110,599,600 373 105,024,600 1,804 560,496,900 

2.การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

11 730,000 12 680,000 12 700,000 12 700,000 12 700,000 59 3,510,000 

3. การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

96 27,343,900 122 32,216,500 125 34,036,000 125 34,036,000 125 31,636,000 593 159,268,400 

4. การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
และ 
การบริหาร 

26 3,190,000 28 5,450,000 29 5,650,000 29 5,650,000 29 5,650,000 141 25,590,000 

5.การ
พัฒนาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

13 820,000 13 600,000 13 1,200,000 13 1,200,000 13 1,200,000 65 5,020,000 

รวม 408 137,439,500 545 161,655,400 584 158,394,200 573 152,185,600 552 144,210,600 2,662 753,885,300 



4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

86 21.83 23 5.84 - - - - - - 394 100 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0.00 - - - - - - - - 12 100 

3. การพัฒนา
สังคม 

28 22.40 1 0.80 - - - - - - 125 100 

4. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

11 37.93 1 3.45 - - - - - - 29 100 

5.การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 15.38 - - - - - - - - 13 100 

รวม 127 22.16 25 4.36 - - - - - - 573 100 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ป ี2564 ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด (งานแล้วเสร็จและงานรอ
เบิกจ่าย) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีจ านวน  109 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.66 
2. ด้านเศรษฐกิจ  ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
3. ด้านสังคม  มีจ านวน  29  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.20 
4. ด้านการเมือง การบริหาร  มีจ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.38 
5. ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 

15.38 
 
รวมทุกยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  152  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.53 

 
 
 
 
 



5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม/เงินทุนส ารอง

เงินสะสม 
รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7,077,700 19.61 12,076,100 100 19,153,800 39.77 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
3. การพัฒนาสังคม 25,181,710.10 69.78 - - 25,181,710.10 52.28 
4. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

3,812,059.88 10.56 - - 3,812,059.88 7.91 

5.การพัฒนาและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

19,270 0.05 - - 19,270 0.04 

รวม 36,090,739.98 100 12,076,100 100 48,166,839.98 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

     1.  เงินอุดหนุน โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(     -                  
     2.  เงินสนับสนุนในการด าเนินการ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คน
พิการ 
     3.  เงินอุดหนุนเพื่อด าเนินโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจ าปี 2564 
     4.  เงินอุดหนุน ค่าอาหารเสริมนม 
(ศพด.และ สพฐ.) 
     5.  เงินอุดหนุน โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 
1,2 สายบ้านบัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ (ช่วง 
กม. 3+450 ถึง กม. 4+595) 
     6.  เงินอุดหนุน โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 
6,7 สายบ้านหนองเฝ้า-บ้านหนองจิก  
(ช่วง กม. 1+930 ถึง กม. 2+778) (อยู่
ระหว่างด าเนินการ รอเบิกจ่าย) 
     7.  เงินอุดหนุน โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 
7,16 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3358-
บ้านทับเสนารักษ์ (ช่วง กม. 1+500 ถึง 
กม. 2+880) 
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- 
 
 
 
 

2,043,000 
 
 
 
 

 

 



โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังมิได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

    8.  เงินอุดหนุน เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1,2 สายบ้านบัว
ขาว-บ้านเทพพิทักษ์ (ช่วง กม. 1+765 ถึง 
กม. 2+449)  (อยู่ระหว่างด าเนินการ รอ
เบิกจ่าย)  
9.  เงินอุดหนุน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ท่ี 7,16 สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3358-บ้านทับเสนารักษ์ (ช่วง 
กม. 2+880 ถึง กม. 3+542) 
     10.  เงินอุดหนุน ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

1,903,000 
 
 
 
 

1,842,000 
 
 
 

49,600 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

49,600 

รวม 9,103,742 4,118,574 
 
 

- รวมทั้งหมดจ านวน 10 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,103,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
4,118,574  บาท รอการเบิกจ่าย  4,985,168 บาท 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. บุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3. พื้นท่ีไม่อ านวยต่อการด าเนินงาน   
4. สถานการณ์โรคติดต่อท่ีควบคุมยาก 
5. ภัยจากธรรมชาติ 
ฯลฯ 
 
 
 

 
 



แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก............................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน.....................ตุลาคม...2564.............................................................. 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 394 109 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 - 
3. การพัฒนาด้านสังคม 
 

125 29 

4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 29 12 
5. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   ส่ิงแวดล้อม 

13 2 

รวม 573 152 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ควร
ปรับปรุง 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25.63% 68.75% 5.62% 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 25.00% 71.88% 3.12% 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

24.38% 71.25% 4.37% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 26.25% 71.25% 2.50% 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25.63% 71.87% 2.50% 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 28.75% 70.00% 1.25% 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 28.13% 70.62% 1.25% 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23.75% 73.13% 3.12% 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25.00% 71.25% 3.75% 

ภาพรวม 25.83% 71.11% 3.06% 
 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 8.6 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.4 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.58 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 8.1 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.4 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.24 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 8.5 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.6 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.60 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 8.2 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.8 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.7 

ภาพรวม 8.36 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 8.0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.7 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.34 

 
 

 
 



รายละเอียดแนบท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ปีงบประมาณ  2564 
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

 
1.  การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 -  ข้อบัญญัติงบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
        หมู่ท่ี  1  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน        111,100   บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
        หมูท่ี่  2  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน        128,200   บาท 

3.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  3  (จ านวน 3 สายทาง)     เป็นเงิน        115,500 บาท 

4.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  4  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน        116,800 บาท 

5.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  5  (จ านวน 3 สายทาง)     เป็นเงิน         123,200 บาท 

6.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  6  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน        114,000 บาท 

7.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  7  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       171,000 บาท 

8.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  8  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน       132,300 บาท 

9.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  9  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       145,300 บาท 

10. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  10  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน       143,600 บาท 

11.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  11  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน       119,600 บาท 

12.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  12  (จ านวน 5 สายทาง)     เป็นเงิน       313,800 บาท 

13.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  13  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน       128,600 บาท 
 



14.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  14  (จ านวน 3 สายทาง)     เป็นเงิน       136,300 บาท 

15.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  15  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       128,200 บาท 

16.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พรอ้มเกล่ียแต่ง 
     หมู่ท่ี  16  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       136,800 บาท 
 17.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  1   เป็นเงิน       429,000 บาท 
 18.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2   เป็นเงิน       314,200 บาท 
 19.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4   เป็นเงิน       429,000 บาท 
 20.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  5   เป็นเงิน       290,200 บาท 
 21.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน       435,200 บาท 
 22.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  8   เป็นเงิน       406,800 บาท 
 23.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  9   เป็นเงิน       232,800 บาท 
 24.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  10   เป็นเงิน       349,600 บาท 
 25.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  11   เป็นเงิน       232,800 บาท
 26.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  13   เป็นเงิน       429,000 บาท
 27.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  14   เป็นเงิน       429,000 บาท
 28.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  15   เป็นเงิน       429,000 บาท 
 29.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  16   เป็นเงิน       406,800 บาท 
  

- จ่ายขาดเงินสะสม 
(รอบการประชุมสภาฯ อนุมัติวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564) 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  1  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       157,800 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  2  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       467,600 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  3  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       140,000 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  4  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       140,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  5  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน         43,800 บาท 
 



6. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  6  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน       467,000 บาท 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  8  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       122,700 บาท 

8. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  9  (จ านวน 1 สายทาง)     เป็นเงิน       153,000 บาท 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  10  (จ านวน 1 สายทาง)    เป็นเงิน         87,600 บาท 

10. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  11  (จ านวน 2 สายทาง)    เป็นเงิน         61,300 บาท 

11. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  14  (จ านวน 1 สายทาง)    เป็นเงิน       175,000 บาท 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  15  (จ านวน 1 สายทาง)    เป็นเงิน       131,500 บาท 

13. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   
หมู่ท่ี  16  (จ านวน 2 สายทาง)    เป็นเงิน       140,200 บาท 

 
- จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 

(รอบการประชุมสภาฯ อนุมัติวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564) 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  1   เป็นเงิน      468,600   บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2   เป็นเงิน      468,800   บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  3   เป็นเงิน      475,700   บาท 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4   เป็นเงิน      323,500   บาท 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  5   เป็นเงิน      486,000   บาท 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน      468,600   บาท 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  8   เป็นเงิน      486,000   บาท 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  9   เป็นเงิน      425,700   บาท 
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  12   เป็นเงิน      395,800   บาท 
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  13   เป็นเงิน      452,600   บาท 
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  14   เป็นเงิน      481,500   บาท 
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  15   เป็นเงิน      342,800   บาท 
13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  16   เป็นเงิน      263,700   บาท 
 



(รอบการประชุมสภาฯ อนุมัติวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564) 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2   เป็นเงิน       440,000 บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  3   เป็นเงิน       440,000 บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4   เป็นเงิน       440,000 บาท 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน       420,000 บาท 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  13   เป็นเงิน       476,000 บาท 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  14   เป็นเงิน       476,000 บาท 
7. โครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 12 เป็นเงิน        49,300 บาท 
8. โครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 เป็นเงิน      122,000 บาท 
9. โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 7    เป็นเงิน        40,000 บาท 
10. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1    เป็นเงิน       492,000 บาท 
11. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 6    เป็นเงิน       492,000 บาท 
12. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 12    เป็นเงิน       362,000 บาท 

 
(รอบการประชุมสภาฯ วันท่ี  27 สิงหาคม 2564) 
โครงการจากการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รอการเบิกจ่าย จ านวน 2,384,300 

บาท 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2   เป็นเงิน       480,000 บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน       450,000 บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  8   เป็นเงิน       462,000 บาท 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  14   เป็นเงิน       460,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน     499,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง 

หมู่ท่ี  13  (จ านวน 2 สายทาง)    เป็นเงิน        32,300 บาท 
 

(รอบการประชุมสภาฯ วันท่ี  14 กันยายน 2564) 
โครงการจากการโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รอการเบิกจ่าย จ านวน 2,207,800 

บาท 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  2   เป็นเงิน       441,000 บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  4   เป็นเงิน       207,000 บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน       441,000 บาท 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  14   เป็นเงิน       470,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 1 เป็นเงิน         39,600 บาท 



6. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 3 เป็นเงิน         66,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 5 เป็นเงิน         49,300 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 7 เป็นเงิน         59,400 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 8 เป็นเงิน         62,500 บาท 
10. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 9 เป็นเงิน         79,200 บาท 
11. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 10    เป็นเงิน    43,000 บาท 
12. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง   

หมู่ท่ี 11  (จ านวน 2 สายทาง)     เป็นเงิน         51,800 บาท 
13. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 13  เป็นเงิน      66,000 บาท 
14. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 15  เป็นเงิน      66,000 บาท 
15. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก พร้อมเกล่ียแต่ง  หมู่ท่ี 16  เป็นเงิน      66,000 บาท 

 
2.  การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
 -  รอบระยะเวลา 1 ปี ไม่ได้จัดท าโครงการ 
  
3.  การด าเนินการพัฒนาสังคม 
 ด้านเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง   
 1.  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เป็นเงิน        49,162   บาท 

2.  ค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. /  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เป็นเงิน        60,060 บาท 

 3.  โครงการตรวจเย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   เป็นเงิน        19,950 บาท 
 4.  โครงการครูแดร์ (D.A.R.E)     เป็นเงิน        23,400 บาท 
 5.  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด    เป็นเงิน         6,912 บาท 
 6.  อุดหนุนโครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
      อย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี     เป็นเงิน       50,000 บาท 
 7.  เงินส ารองจ่าย       เป็นเงิน  2,344,099.54 บาท 
      
 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 
 1.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ปีงบประมาณ  2564   เป็นเงิน   16,039,700 บาท 
 2.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ  2564   เป็นเงิน    2,685,800 บาท 

3.  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ปีงบประมาณ 2564  รายละ 500 บาท  
    ต่อเดือน         เป็นเงิน     156,000   บาท 

 



 ด้านส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ 
 1.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   เป็นเงิน    1,799,000   บาท 
 2.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด.     เป็นเงิน      450,800 บาท 
 3.  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  เป็นเงิน     817,530.54  บาท 
 4.  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงิน     160,315.02 บาท 
 5.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.อบต.ทุ่งคอก   เป็นเงิน      158,100 บาท 
 6.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่าหนังสือเรียน      เป็นเงิน       14,400 บาท 

7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่าอุปกรณ์การเรียน     เป็นเงิน       14,400 บาท 

8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     เป็นเงิน       21,600 บาท 

9.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
      -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     เป็นเงิน       30,960 บาท 
  

 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 1.  โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์ต าบลทุ่งคอก เป็นเงิน      16,300 บาท 
 2.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นเงิน      58,935 บาท 
 3.  โครงการรณรงค์ต่อต้านไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่  เป็นเงิน      10,500 บาท 
 4.  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นเงิน    115,500 บาท 
 5.  โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
      ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเงิน      14,436 บาท 
 6.  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  เป็นเงิน      15,450 บาท 
 7.  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก, ชิคุณกุนย่า และโรคซิก้า เป็นเงิน       7,650 บาท 
 8.  โครงการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก  เป็นเงิน       5,050 บาท 
  

ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
 1.  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี       เป็นเงิน           3,000   บาท 
 2.  โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม    เป็นเงิน          30,000 บาท 
 3.  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง    เป็นเงิน           2,700 บาท
  
 
  



4.  การด าเนินการด้านการเมือง  การบริหารงาน 
 1. จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ต่าง ๆ     เป็นเงิน       461,300  บาท 
     -  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เป็นเงิน     49,500  บาท 
     -  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน      5,000   บาท 
     -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน   190,300  บาท 
     -  ครุภัณฑ์การศึกษา   เป็นเงิน   198,500   บาท 
     -  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นเงิน     18,000  บาท 
 2.  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  

    เครื่องใช้ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ      เป็นเงิน      120,320.97  บาท 
 3.  โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.   เป็นเงิน      298,590 บาท 
 4.  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เป็นเงิน      16,000 บาท 
 5.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน        91,019 บาท 
 6.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     เป็นเงิน     373,793.41   บาท 
 7.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    เป็นเงิน        7,560 บาท 
 8.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     เป็นเงิน      13,350   บาท 
 9.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     เป็นเงิน      120,370   บาท 
 10.  ค่าวัสดุก่อสร้าง      เป็นเงิน      349,556   บาท 
 11.  ค่าสาธารณูปโภค      เป็นเงิน     631,629.51   บาท 
 12.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     เป็นเงิน       40,000   บาท 
 13.  ค่าวัสดุส านักงาน      เป็นเงิน     282,240.60 บาท 
 14.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์      เป็นเงิน     251,599 บาท 
 15.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    เป็นเงิน      196,000 บาท 
 16.  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     เป็นเงิน      394,511.39 บาท 
 17.  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย     เป็นเงิน      112,000 บาท 
 18.  ค่าวัสดุการเกษตร      เป็นเงิน       37,220 บาท 
 19.  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลพัฒนาระบบต่าง ๆ  
       (การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ) (กันเงิน)  เป็นเงิน        15,000 บาท 
 

5. การด าเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.  โครงการบ้านน่าอยู่ส่ิงแวดล้อมดีปลอดโรคปลอดขยะ  เป็นเงิน          13,350 บาท 
 2.  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสวนสาธารณะประโยชน์  เป็นเงิน            5,920 บาท 
  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

- การติดตามและประเมินผลแผน ผ่านระบบ e-plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


