
 

 

     

 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  -  31  มีนาคม  2565 

เทศบาลตำบลเมืองคง 
Mueang Khong Subdistrict Municipality 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  -  31  มีนาคม  2565 

 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  



 

 

คำนำ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
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พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองคง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลการ ดำเนินงานในช่วง ๖ เดือน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) และประชาชนมีส่วน
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ส่วนที่ ๑   

บทนำ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562   
และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจ
หน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจ
หน้าที่ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ในด้านต่าง เช่น ด้านงบประมาณ 
ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ
กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ 

๑) เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน 

๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร 

๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 

๔) เป็นการลดความที่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

๕) ทำให้เกิดความชัดเจนของแผนในการดำเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผน คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอัน
เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผลดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่หยุดการดำเนินงาน 
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การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการดำเนินโครงการ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื ่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี ่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที ่กำลังเผชิญอยู ่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุ น 
(Cost-Effective) การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี ่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามอย่างง่ายในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการดำเนินการซึ่งขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี ้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ดังนั ้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเครื่องมือที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน 

การวางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ ่งเป็นการประเมินทั ้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรว่ายุทศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานที่ถูกกำหนดไว้นั้น สามารถดำเนินการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์จริงหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการเป็นการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผล



3 
 

 

ที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่
กำหนดแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น             
ซึ ่งครอบคลุมถึงสิ ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (Input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(Implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (Policy Outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผล สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือก
ที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และไม่เกิดความคุ้มค่า 

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) โดยการสำรวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและ
สถานการณ์ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์
โอกาส - อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการก ำหนด
วิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินตามกลุยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคขององค์กร ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร 
และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพล้อม สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื ่อเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์ลงให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทั้งในด้าน
โครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการ
พิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ 

- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู ้ที ่อยู ่ในองค์กร         
ว่าปัจจัยใดเป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร 
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- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที ่อยู่ในองค์กร    
ว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด ำ 

เนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำ 
เนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ระดับการศึกษาของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพแวดล้อมทางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ 
งานและให้การบริการประชาชน ฯ 

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวย
โอกาสข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา 

- อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับมหภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ปรับสภาพองค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได 

การติดตามและประเมินผลทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค 
ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพ
พื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื ่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ผู ้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๓. วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด 
๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน     

เพ่ือเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป 
๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

ตามแผนงาน/โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน 
๕) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพื่อหา

แนวทางในการแก้ไขและตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ 
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๖) เพื ่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่างในการดำเนินงาน       
เพ่ือพิจารณาว่าจำดำเนินการขยายโครงการหรือยุติการดำเนินโครงการ 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

      (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ 

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้ 

   (๒.๑) แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓) การต ิดตามและประเม ินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู ้ร ับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลเมืองคงในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองคง 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองคง

ในแต่ละยุทธศาสตร 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑) ทำให้รู้ถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพภาพในการบริหารจัดการ และการ
ดำเนินโครงการ/แผนงานต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

๒) ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ
การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๓) ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน และทราบว่าปัญหานั้นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่าแนวทาง/แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อ
บกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบองค์ประกอบขององค์กร ว่ามีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนการดำเนินงานแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบผลของการดำเนินงาน ว่าสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ และ
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกส่วน 

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้ องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย 

 

**************************************** 
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ส่วนที่ ๒ 

การติดตามและประเมินผล 
๑. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
เทศบาลตำบลเมืองคง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการประชาชน มุ่งม่ันพัฒนาเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม ช่วยคิด
ช่วยทำบ้านเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

   ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เทศบาลตำบลเมืองคง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1) พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง

สังคมน่าอยู่ 
5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
6) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
7) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
8) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
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๑.๒ โครงการพัฒนา 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256๕) ตามที่หนังสือระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท ำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 25๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ

7 1,850,000.00 5 6,200,000.00 14 30,638,300.00 3 200,000.00 3 200,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

19 5,991,000.00 20 6,041,000.00 19 6,071,000.00 19 6,071,000.00 19 6,071,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาสงัคม 

20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 21 5,938,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

19 876,200.00 19 876,200.00 19 876,200.00 19 876,200.00 18 784,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

22 19,508,000.00 22 17,580,000.00 28 86,104,670.00 10 16,964,000.00 19 30,148,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

11 815,000.00 11 815,000.00 11 815,000.00 12 2,315,000.00 12 2,315,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการ
บรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

20 1,260,000.00 22 1,510,000.00 24 1,670,000.00 25 1,755,000.00 24 1,585,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5 840,000.00 5 840,000.00 7 1,440,000.00 7 1,440,000.00 7 1,440,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 

รวม 125 37,316,200.00 126 40,038,200.00 144 133,791,170.00 117 35,797,200.00 125 48,811,200.00 
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การจัดทำงบประมาณ 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5      
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 10,833,188.00 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน     
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 0 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 8 4,040,100.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 9 4,560,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 292,388.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 3,075,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

8 276,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 249,600.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 50,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

รวม 50 12,603,188.00 
 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 
1/2565 ประกาศ ณ วันที่  21  มกราคม 2565 และตามประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โครงการ เพิ่มเติม จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,635,000.00 บาท
ปรับลด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,770,000.00 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ได้ดังนี ้

เพิ่มเติม 6 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 1,135,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

1 500,000.00 

รวม 6 1,635,000.00 
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ปรับลด 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  (โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  ถนนคงคนครพิทักษ์ ช่วง
หน้าวัดตะคร้อถึงแยกโรงเรียนวันครู 2502) 

1 1,770,000.00 

รวม 1 1,770,000.00 
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การจัดทำงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5      
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 1,530,900.00 บาท จำแนกตามแผนงาน ได้ดังนี ้

ผนงาน 
จำนวนครุภัณฑ์

ที่จัดซื้อ 
จำนวนงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 490,000.00 สำนักปลัดเทศบาล 
2. แผนงานการศึกษา 2 30,900.00 กองการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 1 510,000.00 กองช่าง 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000.00 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 5 1,530,900.00  

เพิ่มเติม สรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ประกาศ ณ วันที่  21  มกราคม 2565และ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

แผนงาน 
จำนวนครุภัณฑ์

ที่จัดซื้อ 
จำนวนงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

1. แผนงานสาธารณสุข 5 66,000.00 กองสาธารณสุขฯ 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 1 69,000.00 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 6 135,000.00  
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โครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5 มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 - - -  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 กองการศึกษา  

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัน
ครู 2502 

298,900.00 กองการศึกษา  

3 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
วันครู 2502 

617,400.00 กองการศึกษา  

4 จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 

845,900.00 กองการศึกษา  

5 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 

1,747,200.00 กองการศึกษา  

6 จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

122,000.00 กองการศึกษา  

7 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

308,700.00 กองการศึกษา  

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 50,000.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

 - - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมือง
คง 

140,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

3 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 3,278,400.00 สำนักปลัดเทศบาล  

4 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสัวคมให้แก่ผู้พิการ 

801,600.00 สำนักปลัดเทศบาล  

 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
และจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานและจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

3 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชันราชินี 

50,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

 4.3 แผนงานสร้างความเข็มแข้งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม. เทศบาล
ตำบลเมืองคง 

200,000.00 กองสาธารณสุขฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 25,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 36,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

3 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 25,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

4 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตร
จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

1,308.00 กองสาธารณสุขฯ  

5 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

13,080.00.00 กองสาธารณสุขฯ  

6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

 5.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

92,000.00 กองสาธารณสุขฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 6.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองคง 

150,000.00 กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ 

 

2 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 

500,000.00 กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. หลังบ้านพัก
ตำรวจ สภ.คง 

255,000.00 กองช่าง  

2 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 

358,000.00 กองช่าง  

3 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล.  
ถนนคงคนครพิทักษ์  ช่วงหน้าวัดตะคร้อถึงแยก
โรงเรียนวันครู 2502 

542,000.00 กองช่าง  

4 โครงการติดตั้งราวกันตกรอบสระอานามัย 135,000.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

5 โครงการติดตั้งราวกันตกรอบสระลอยกละทง 248,000.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

6 โครงการติดตั้งราวกันตกอุโมงค์ทางลอดรถไฟ 50,000.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

7 โครงการทาสีตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองคง 87,000.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

8 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสะลอย
กระทงไปทางวัดตะคร้อ ช่วงหน้าวัดตะคร้อ 

615,000.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 
2564 

50,000.00 กองการศึกษา  

2 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจำปี 2565 

30,000.00 กองการศึกษา  

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 
2565 

50,000.00 กองการศึกษา  

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 20,000.00 กองการศึกษา  

5 โครงการจัดงานท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 10,000.00 กองการศึกษา  

6 โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 
2565 

16,100.00 กองการศึกษา  

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 
ประจำปี 2564 

50,000.00 กองการศึกษา  

8 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง 50,000.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 
เมษายน ของทุกปี 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

2 โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

3 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

5,000.00 กองคลัง  

4 การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคง 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล   

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ 100,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

7 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผล 20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

8 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 
18 มีนาคม ของทุกปี 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

9 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเมือง
คง 

20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

8.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 จ่ายชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

34,600.00 สำนักปลัดเทศบาล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

50,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการกำจัดผักตบชวาลำห้วยกุดรัง 50,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

 10.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  
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ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5 มีดังนี้ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขต
เทศบาลตำบลเมืองคง 

490,000.00 สำนักปลัดเทศบาล  

2. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  
1 เครื่อง 

22,000.00 กองการศึกษา  

2 ครื่องพิมพ์ จำนวน 1  
เครื่อง 

8,900.00 กองการศึกษา  

3. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดซื้อกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ 510,000.00 กองช่าง  

2 เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำ แบบเหล็ก 
พร้อมตั้ง จำนวน 1 ชุด 

69,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ 500,000.00 กองช่าง  
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5. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก 5 ฟุต (มอก.) จำนวน 
1 ตัว 

15,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

2 เก้าอ้ีทำงานพนักพิงระดับกลาง จำนวน 1 
ตัว 

3,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า / นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

16,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

 

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตำบลเมืองคงดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่ 
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำนวน ๕5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 18
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 13 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวม 21 โครงการ ยกเลิกหรือไม่
ดำเนินการ รวม 3 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวนเงิน 3,988,533.20 บาท
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๑.๔ ผลการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้นำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖5 และโครงการที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มาดำเนินการโดยเป็น
การใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณและใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

 - - - - - - - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 - - - ✓ 0.00 กองการศึกษา เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดติดเชื้อไวรัส
โคน่า 2019 ไม่
สามารถจัด
กิจกรรมได้ 

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนวันครู 2502 

298,900.00 ✓ - - - 159,925.80 กองการศึกษา  

3 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวันครู 2502 

617,400.00 ✓ - - - 333,900.00 กองการศึกษา  

4 จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 

845,900.00 ✓ - - - 498,222.80 กองการศึกษา  

5 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 

1,747,200.00 ✓ - - - 779,285.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

6 จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

122,000.00 ✓ - - - 72,186.60 กองการศึกษา  

7 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง 

308,700.00 ✓ - - - 84,378.00 กองการศึกษา  

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 50,000.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

 - - - - - - - -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลเมืองคง 

140,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

60,000.00 ✓ - - - 21,000.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ 

3,278,400.00 ✓ - - - 1,423,400.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสัวคมให้แก่ผู้พิการ 

801,600.00 ✓ -  - - 348,000.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว และ
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการอบรมศึกษาดูงานและ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี 

50,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 

 4.3 แผนงานสร้างความเข็มแข้งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
อสม. เทศบาลตำบลเมืองคง 

250,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 25,000.00 ✓ - - - 18,700.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

2 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 36,000.00 - ✓ - - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

3 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม 25,000.00 - ✓ - - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

4 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

1,308.00 - ✓ - - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5 โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

13,080.00 ✓ - - - 12,960.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 5.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

92,000.00 
✓ - - - 92,000.00 กอง

สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 6.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองคง 

150,000.00 - ✓ - - 0.00 กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาล

ฯ 

 

2 โครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองคง 

500,000.00 - ✓ - - 0.00 กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาล

ฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. 
หลังบ้านพักตำรวจ สภ.คง 

255,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง  

2 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมเทถนน คสล. ถนนเทศบาล 
3 ซอย 1 

358,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง  

3 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล.  
ถนนคงคนครพิทักษ์  ช่วงหน้าวัด
ตะคร้อถึงแยกโรงเรียนวันครู 
2502 

542,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง  

4 โครงการติดตั้งราวกันตกรอบสระ
อานามัย 

135,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

5 โครงการติดตั้งราวกันตกรอบ
สระลอยกละทง 

248,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

6 โครงการติดตั้งราวกันตกอุโมงค์ทาง
ลอดรถไฟ 

50,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

7 โครงการทาสีตลาดสดเทศบาล
ตำบลเมืองคง 

87,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

8 โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. 
ถนนสายสะลอยกระทงไปทางวัด
ตะคร้อ ช่วงหน้าวัดตะคร้อ 

615,000.00 - ✓ - - 0.00 กองช่าง เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจำปี 2564 

50,000.00 ✓ - - - 44,950.00 กองการศึกษา  

2 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจำปี 2565 

30,000.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2565 

50,000.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
ประจำปี 2565 

20,000.00 ✓ - - - 19,400.00 กองการศึกษา  

5 โครงการจัดงานท้าวสุรนารี 
ประจำปี 2565 

10,000.00 - - - ✓ 0.00 กองการศึกษา  

6 โครงการจัดงานวันสำคัญทาง
ศาสนา ประจำปี 2565 

16,100.00 ✓ - - - 2,100.00 กองการศึกษา  

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน ประจำปี 2564 

50,000.00 - - - ✓ 0.00 กองการศึกษา  

8 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอคง 

50,000.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล ใน
วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
- 2570) 

30,000.00 ✓ - - - 17,875.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

5,000.00 - - ✓ - 0.00 กองคลัง  

4 การจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมืองคง 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สำคัญต่าง ๆ 

100,000.00 ✓ - - - 59,450.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

7 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย
ประเมินผล 

20,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

8 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ในวันที่ 18 มีนาคม ของ
ทุกปี 

10,000.00 ✓ - - - 800.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

9 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลเมืองคง 

20,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 8.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 จ่ายชำระค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

34,600.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

100,000.00 - - ✓ - 0.00 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย/
สำนัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการกำจัดผักตบชวาลำห้วย
กุดรัง 

100,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

20,000.00 - - ✓ - 0.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้นำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖5 และโครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ 
1/2565 มาดำเนินการโดยเป็นการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณและใช้จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชนภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนงาน ดังนี้ 

 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง 

490,000.00 - ✓ - - 429,000.00 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 2. แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  
1 เครื่อง 

22,000.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  

2 ครื่องพิมพ์ จำนวน 1  
เครื่อง 

8,900.00 - - ✓ - 0.00 กองการศึกษา  
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 3. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โครงการจัดซื้อกังหันตีน้ำโซล่า
เซลล์ 

510,000.00 - - ✓ - 0.00 กองช่าง  

2 เครื่องกั้นหยอดเหรียญเข้า
ห้องน้ำ แบบเหล็ก พร้อมตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

69,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างโซล่าเซลล ์

500,000.00 - - ✓ - 0.00 กองช่าง  
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5. แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
งบปนะมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

1 โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก 5 ฟุต 
(มอก.) จำนวน 1 ตัว 

15,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

2 เก้าอ้ีทำงานพนักพิงระดับกลาง 
จำนวน 1 ตัว 

3,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า / นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

10,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 

16,000.00 - - ✓ - 0.00 กอง
สาธารณสุขฯ 

เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1) 
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ส่วนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
๑. แบบการกำกับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕)  

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การดำเนินงาน การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล ✓  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน ✓  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ✓  
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของจังหวัด ✓  
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17. มีการจดัทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ ✓  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ ✓  
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๒. แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 256๕) โดยติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองคง 

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(๑) รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

(๑) รอบเดือนตุลาคม (เดือนเมษายน 2565 – เดือนกันยายน 2565) 

ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การวางแผน : เทศบาลตำบลเมืองคง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) ตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑               
เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟั งปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น เมื ่อวันที ่ ๑๔ มิถุนายน 25๖๒                
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการโดยใช้จ่ายงบประมาณ สามารถแยกตามปีงบประมาณและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ

7 1,850,000.00 5 6,200,000.00 14 30,638,300.00 3 200,000.00 3 200,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 

19 5,991,000.00 20 6,041,000.00 19 6,071,000.00 19 6,071,000.00 19 6,071,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาสังคม 

20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 20 5,846,000.00 21 5,938,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

19 876,200.00 19 876,200.00 19 876,200.00 19 876,200.00 18 784,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

22 19,508,000.00 22 17,580,000.00 28 86,104,670.00 10 16,964,000.00 19 30,148,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

11 815,000.00 11 815,000.00 11 815,000.00 12 2,315,000.00 12 2,315,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

20 1,260,000.00 22 1,510,000.00 24 1,670,000.00 25 1,755,000.00 24 1,585,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5 840,000.00 5 840,000.00 7 1,440,000.00 7 1,440,000.00 7 1,440,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 2 330,000.00 

รวม 125 37,316,200.00 126 40,038,200.00 144 133,791,170.00 117 35,797,200.00 125 48,811,200.00 
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การจัดทำงบประมาณ 

เทศบาลตำบลเมืองคง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จำนวน 50 โครงการ เพ่ิมเติม 6 โครงการ ปรับลด 1 โครงการ รวมจำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 
๑๒,250,5๖๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

จำนวน 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 8 4,040,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 9 4,561,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 292,388.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,940,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 8 276,100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 249,600.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 120,000.00 

รวม 55 12,579,188.00 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลตำบลเมืองคงดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่ 
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำนวน ๕5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 18
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 13 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวม 21 โครงการ ยกเลิกหรือไม่
ดำเนินการ รวม 3 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวนเงิน 3,988,533.20 บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ/งบประมาณ 

โครงการ ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ

0 0 0 0 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการ
พัฒนาการศึกษา 

8 6 0 1 1 1,927,898.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
พัฒนาการเกษตร 

0 0 0 0 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการ
พัฒนาสังคม 

9 3 0 6 0 1,792,400.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการ
พัฒนาสาธารณสุข 

7 3 3 1 0 123,660.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

10 0 10 0 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดา้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

8 3 0 3 2 66,450.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ดา้นการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

10 3 0 7 0 78,125.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ดา้นการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

1 0 0 1 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 0 0 2 0 0.00 

รวม 55 18 13 21 3 3,988,533.20 
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๔. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณและโครงการที่เพิ่มเติมการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
เมืองคง รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เทศบาลตำบลเมืองคงสามารถนำโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่เพิ่มเติม
รวมจำนวน ๕5 โครงการ จำนวนเงิน 12,628,188.00 บาท และสามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 18
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.73 การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน 3,988,533.20 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 31.58 

สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่เพิ่มเติมการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลเมืองคง รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ตามเทศบัญญัติงบประมาณและ
โครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เทศบาลตำบลเมืองคงสามารถนำโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่
เพ่ิมเติมรวม จำนวน 55 โครงการ และสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ปรากฏใน 

เทศบัญญัติและเพ่ิมเติม 
โครงการที่ดำเนินการได้ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทาง
พระราชดำร ิ

0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 8 4,040,100.00 6 0.00 1,927,898.20 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสงัคม 9 4,610,000.00 3 33.33 1,792,400.00 39.31 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 292,388.00 3 42.86 123,660.00 42.29 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 2,940,000.00 0 0.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกฬีา 

8 276,100.00 3 37.50 66,450.00 24.07 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 249,600.00 3 30.00 78,125.00 31.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

1 100,000.00 0 0.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 120,000.00 0 0.00 0.00 0.00 

 55 12,628,188.00 18 32.73 3,988,533.20 31.58 

เทศบาลตำบลเมืองคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำโครงการที ่บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณและโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๕5 โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 18 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 32.73 
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การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เทศบาลตำบลเมืองคงดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่ รอบ ๖ เดือน (เดือน
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำนวน 11 รายการ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 1 รายการการ ยังไม่ได้
ดำเนินการ รวม 10 รายการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวนเงิน 429,000.00 บาท สามารถจำแนกตามแผนงาน      
ได้ดังนี้ 

แผนงาน 
จำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ 

รายการ ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ 
ไม่ดำเนินการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0 1 0 0 429,000.00 

2. แผนงานการศึกษา 2 0 0 2 0 0.00 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 2 0 0 2 0 0.00 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0 0 1 0 0.00 
5. แผนงานสาธารณสุข 5 0 0 5 0 0.00 

รวม 11 0 1 10 0 429,000.00 

สรุปผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่เพ่ิมเติมการดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ของเทศบาล
ตำบลเมืองคง รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลเมืองคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลตำบลเมืองคงสามารถนำโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการที่เพิ่มเติมรวม จำนวน 11 
โครงการ และสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

แผนงาน 
ครุภัณฑ์ที่ปรากฏใน 

เทศบัญญัติและเพ่ิมเติม 
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 490,000.00 1 100 429,000.00 87.55 
2. แผนงานการศึกษา 2 30,900.00 0 0.00 0.00 0.00 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 2 579,000.00 0 0.00 0.00 0.00 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000.00 0 0.00 0.00 0.00 
5. แผนงานสาธารณสุข 5 66,000.00 0 0.00 0.00 0.00 

รวมท้ังสิ้น 11 1,665,900.00 1 9.09 429,000.00 25.75 

เทศบาลตำบลเมืองคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณและ
โครงการที่เพ่ิมเติม จำนวน 11 รายการ สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 1 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 9.09 
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ปัญหา  อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดนครราชสีมา และในเขตพื้นที่ของอำเภอคงยังประสบ

ปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) ซึ ่งเทศบาลตำบลเมืองคงต้อง
ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งและประกาศ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลเมือง
คงที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่
สามารถดำเนินต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพ่ิม/
ลด งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่
ของเขตเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยความเหมะสม 

 ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) ยังมีการแพร่

ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลเมืองคง จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองคง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ
เทศบาลตำบลเมืองคง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ http://www.muangkhong.go.th ของเทศบาลตำบล
เมืองคง หรือติดต่อให้ข้อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ถนนตระกุลสุข ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 30260 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4445 9077 ในวันและเวลาราชการ 
 

http://www.muangkhong.go.th/
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การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) 

ของคณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคง 

วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองคง 

 



 
 

 

  

  

   

  
 

  

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง 
1 หมู่ที่ 8 ถนนตระกูลสุข อำเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 30260 
โทร./โทรสาร 0 4445 9077 
Email: muangkhong1@hotmail.com 
         saraban@muangkhong.go.th 
 

คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองคง 
  1. นายเอกพล ตุ้มมี  สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานกรรมการ 
  2. ร.ต.อ.อุกฤษ พุ่มเฉี่ยว  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  3. นายชาคริต สหัสฐี  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  4. นางวรมน พุดจันทึก  ผู้แทนประชาคมฯ   กรรมการ 
  5. นายกนก ยนต์สำอางค์ ผู้แทนประชาคมฯ   กรรมการ 
  6. เกษตรอำเภอคง  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
  8. สาธารณสุขอำเภอคง  ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
  9. นางสาวภัคศิญา เสาร์สุรินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
  10. นางวิมล ฉัตรวงศ์วาน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  11. นายพรมมา ตุ่นคำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  12. พันจ่าเอกวิชิต จิตต์หาญ รองปลัด รก.ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง เลขานุการ/กรรมการ 

mailto:muangkhong1@hotmail.com
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