เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
สภาพทั่วไป
ตำบลทุ่งคอกเป็ น ตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอสองพี่น้ องตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของที่ว่ำกำร
อำเภอสองพี่น้อง มีระยะทำงห่ำงจำกตัวอำเภอ ประมำณ 10 กิโลเมตร
เนื้อที่
ตำบลทุ่งคอก มีเนื้อที่ประมำณ 83.0 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ จำนวน 51,875 ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขต อำกำศร้อนชื้น พื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรทำไร่ ทำนำ มี
คลองส่งน้ำชลประทำนและคลองระบำยน้ำไหลผ่ำน 9 สำย เป็นระยะทำงประมำณ 60 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต.ศรีสำรำญ และ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดอนมะนำว และ ต.เนินพระปรำงค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จานวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้ำน 13 หมู่บ้ำน และอยู่ในเขต
เทศบำลบำงส่วน 3 หมู่บ้ำน ได้แก่
1. หมู่ที่ 1
บ้ำนบัวขำว
2. หมู่ที่ 2
บ้ำนเทพพิทักษ์
3. หมู่ที่ 3
บ้ำนหนองวัลย์เปรียง
4. หมู่ที่ 4
บ้ำนดอนกอก
5. หมู่ที่ 5
บ้ำนหนองหมัน
6. หมู่ที่ 6
บ้ำนโป่ง
7. หมู่ที่ 7
บ้ำนทับเสนำรักษ์
8. หมู่ที่ 8
บ้ำนวังตะกู
9. หมู่ที่ 9
บ้ำนลองตอง (อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงส่วน)
10. หมู่ที่ 10 บ้ำนทุ่งคอก (อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงส่วน)
11. หมู่ที่ 11 บ้ำนปำกคอก (อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงส่วน)
12. หมู่ที่ 12 บ้ำนทุ่งเข็น
13. หมู่ที่ 13 บ้ำนรำงเทียน
14. หมู่ที่ 14 บ้ำนโป่งตะไล้
15. หมู่ที่ 15 บ้ำนทุ่งเจริญ
16. หมู่ที่ 16 บ้ำนหนองกระทุ่ม

ประชากร
จำกข้อมูลและสถิติประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร ถึงวันที่ 20 กันยำยน 2559 ตำบลทุ่งคอก
มีจำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้ น 12,628 คน แยกเป็นชำย 6,128 คน หญิง 6,500 คน ควำมหนำแน่นของ
ประชำกรโดยเฉลี่ย 152 คน / ตำรำงกิโลเมตร
วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลทุ่งคอก
“ทุ่งคอกเมืองน่ำอยู่ ประชำชนอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐำนควำมพอเพียงอย่ำงยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง และซ่อมแซมทำงสำธำรณะ
1.2 จัดหำและจัดสร้ำงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและทั่วถึง
1.3 ให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนำและส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอำชีพ
2.3 ส่งเสริมกำรลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร
2.4 สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
3.1 เสริมสร้ำงและพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง
3.2 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและคนชรำ
3.3 ส่งเสริมกำรศึกษำทุกระดับ
3.4 ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3.5 ส่งเสริมกำรกีฬำและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำและขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
4.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
4.2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
4.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
4.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบกำรจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

แบบ1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำกำรประเมิน
และรำยงำนทุก ๆ ครั้ง หลังจำกทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งคอก..................................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำสำคัญของท้องถิ่นมำจัดทำฐำนข้อมูล
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น
10. มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภำพ
ของท้องถิ่น
11. มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด
12. มีกำรกำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
13. มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
15. มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
17. มีกำรจัดทำบัญชีกลุม่ โครงกำรในแผนยุทธศำสตร์
18. มีกำรกำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์

มี
การดาเนินงาน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี
การดาเนินงาน

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

(3 เดือน)

คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยใต่ยุทธศำสตร์ 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุก ๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดกำรดำเนินงำนทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรดำเนินงำนในเดือน ตุลำคม – ธันวำคม หรือไตรมำสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งคอก...................................................
2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่
(1) ไตรมำสที่ 1 ( ตุลำคม – ธันวำคม )
(2) ไตรมำสที่ 2 ( มกรำคม – มีนำคม )
(3) ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน)
(4) ไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม – กันยำยน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี
ปีที่ 1 2559

ปีที่ 2 2560

ปีที่ 3 2561

รวม

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

งบ
ประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบ
ประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบ
ประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบ
ประมำณ

1.กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
2.กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำสังคม
4. กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำร
5.กำรพัฒนำและอนุรกั ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

173

32,661,170

136

21,406,970

135

22,218,870

444

76,287,010

8

660,000

8

650,000

8

650,000

24

1,960,000

108
25

11,038,200
5,827,000

90
11

9,805,200
1,610,000

90
12

9,805,200
2,210,000

288
48

30,648,600
9,647,000

15

885,000

13

1,100,000

13

1,100,000

41

3,085,000

รวม

329

51,071,370

258

34,572,170

258

35,984,070

845

121,627,610

4. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี 2559

ยุทธศำสตร์
1.กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
2.กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำ
สังคม
4. กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมือง กำร
บริหำร
5.กำรพัฒนำและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำรที่ จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
จำนวน
จำนวนโครงกำร
ที่เสร็จ
อยู่ในระหว่ำง
ที่ยังไม่ได้
ที่กำรยกเลิก
โครงกำรที่มี
ทั้งหมด
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
กำรเพิ่มเติม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
95 54.91
173
100
2

25.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100

52

48.15

-

-

-

-

-

-

-

-

108

100

11

44.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25

100

4

26.67

-

-

-

-

-

-

-

-

15

100

164

49.85

-

-

-

-

-

-

-

-

329

100

5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2559
ยุทธศำสตร์
1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน
2.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำสังคม
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร
5.กำรพัฒนำและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
5,222,900
33.56

เงินสะสม
จำนวนเงิน ร้อยละ
626,020
100

รวม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
5,848,920
36.13

83,600
6,479,594.21
3,217,219.88

0.54
41.63
20.67

-

-

83,600
6,479,594.21
3,217,219.88

0.52
40.02
19.87

560,430

3.60

-

-

560,430

3.46

15,563,744.09

100

626,020

100

16,189,764.09

100

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจำปี 2559
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังมิได้
เสร็จแล้ว ดำเนินกำร ดำเนินกำร
เงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน
/
ต.ทุ่งคอก
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
/
เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
/
เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
/
เงินอุดหนุน ผู้ดูแลเด็ก + เงินเพิ่มค่ำครอง
/
ชีพ
เงินอุดหนุน ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
/
เงินอุดหนุน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
/
เงินอุดหนุน โครงกำรป้องกันและแก้ไข
/
ปัญหำยำเสพติด
เงินอุดหนุน โครงกำรเสริมผิวจรำจรแอส
/
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4,9
รวม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรดำเนินงำน
2. บุคลำกรไม่เพียงพอในกำรดำเนินงำน
3. พื้นที่ไม่อำนวยต่อกำรดำเนินงำน

งบประมำณ
งบประมำณที่ งบประมำณที่
ได้รับ
เบิกจ่ำยไป
11,000
11,000
12,584,500
1,914,400
1,107,720
399,000

12,560,800
1,914,400
1,107,720
399,000

21,585
227,800
65,000

21,585
227,800
65,000

2,999,888

2,999,888

19,330,893

19,307,193

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 2 ครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งคอก...............................................
2. วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน.....................ตุลำคม...2559..............................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559
3. ยุทธศำสตร์และจำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำสังคมและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
5. กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ได้
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติ
173
95
8
2
108
52
25
15

11
4

329

164

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
มาก
27.95%
27.18%
21.95%

พอใจ

ไม่พอใจ

69.90%
67.12%
71.95%

2.15%
5.70%
6.10%

17.14%
23.59%
21.60%
21.95%
27.45%
20.15%
23.22%

69.48%
68.20%
69.80%
70.12%
67.12%
75.75%
69.94%

13.38%
8.21%
8.60%
7.93%
5.43%
4.10%
6.84%

5. ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.7
8.5
7.9
7.8
8.1
8.9
8.5
8.9
8.41

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.9
8.1
7.7
7.8
7.8
7.9
8.2
8.1
7.94

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสังคม
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.5
8.2
8.4
8.5
8.2
8.7
8.5
8.9
8.74

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.4
8.1
8.3
8.1
7.9
8.4
8.4
8.8
8.30

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
5. มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.8
7.6
8.2
8.1
8.2
8.5
7.9
8.2
8.06

รายละเอียดแนบท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตาบล ปีงบประมาณ 2559
1. การดาเนินการโครงสร้างพื้นฐาน
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
- ข้อบัญญัติ/กำรโอนงบประมำณเพิ่มเติม
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง
หมู่ที่ 1 – 16 (จำนวน 80 สำยทำง)
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง
หมู่ที่ 4 (เปิดทำงใหม่)
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง
หมู่ที่ 13
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้ำ หมู่ที่ 1
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขยำยเขตบริกำรประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2
- เงินสำรองจ่ำย
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง
หมู่ที่ 15
7. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขุดร่องระบำยน้ำและฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 12
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝังท่อส่งน้ำดิบเข้ำระบบประปำ หมู่ที่ 9
9. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝังท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 12
10. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 6
11. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 12
12. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 13

เป็นเงิน

4,388,300 บำท

เป็นเงิน

101,000 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

126,300 บำท
40,000 บำท
76,800 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

81,600
105,000
152,000
94,000
16,000
6,000
35,900

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

43,700

บำท

76,400

บำท

- จ่ำยขำดเงินสะสม
13. จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรขุดลอกร่องส่งน้ำ หมู่ที่ 1
เป็นเงิน
14. จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวจรำจรถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง
หมู่ที่ 11
เป็นเงิน
15. จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรก่อสร้ำงขยำยสระเก็บน้ำระบบผลิตประปำ
หมู่ที่ 6
เป็นเงิน
16. จ่ำยขำดเงินสะสมโครงกำรเสริมผิวจรำจรพร้อมฝังท่อ คสล.
หมู่ที่ 11
เป็นเงิน
2. การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กลุ่มสตรีและประชำชน
ตำบลทุ่งคอก
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2559

416,220 บำท
89,700 บำท

เป็นเงิน

26,500

บำท

เป็นเงิน

57,100

บำท

3. การดาเนินการพัฒนาสังคม
ด้ำนเสริมสร้ำงและพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง
1. อุดหนุนโครงกำรรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติด
อย่ำงยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเงิน
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์และป้องกันยำเสพติด
เป็นเงิน
3. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงรั้วครัวเรือนและรั้วชุมชนต่อต้ำนยำเสพติด เป็นเงิน
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรครูแดร์ (D.A.R.E.)
เป็นเงิน
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรจรำจรกับเยำวชน
เป็นเงิน
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคัดเลือกพ่อดีเด่น
เป็นเงิน
7. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นและวันสตรีไทย
เป็นเงิน
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสภำเด็กและเยำวชน
เป็นเงิน
9. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรกระทำควำมรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี
เป็นเงิน
10. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็กและเยำวชนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2559
เป็นเงิน
11. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์พัฒนำ
คุณภำพชีวิต
เป็นเงิน
12. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เป็นเงิน
13. ค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย
เป็นเงิน

50,000 บำท
100,853.45 บำท
16,600 บำท
23,400 บำท
19,630 บำท
40,000 บำท
70,000 บำท
40,000 บำท
16,300 บำท
91,000 บำท
22,750 บำท
317,120 บำท
16,894 บำท

ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกำสและคนชรำ
1. จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ปีงบประมำณ 2559
เป็นเงิน 12,575,900 บำท
2. จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ปีงบประมำณ 2559
เป็นเงิน 1,959,200 บำท
3. จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมำณ 2559 รำยละ 500 บำท
ต่อเดือน
เป็นเงิน
141,000 บำท
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำส่งเสริมศักยภำพและสุขภำพผู้สูงอำยุ เป็นเงิน
45,750 บำท
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำรและกีฬำผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำร
เป็นเงิน
50,000 บำท
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขยับกำยสบำยชีวีเพื่อชีวิตที่ของคนตำบลทุ่งคอก เป็นเงิน
1,600 บำท
7. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้พิกำรสำกล
เป็นเงิน
20,000 บำท
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นเงิน
19,950 บำท
9. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้พิกำร
เป็นเงิน
11,100 บำท
ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำในทุกระดับ
1. โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2559
เป็นเงิน
50,000 บำท
2. จัดสรรเงินโครงกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง อำหำรเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กตำบลทุ่งคอก ดังนี้
- เงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียน สพฐ.
เป็นเงิน 1,875,000 บำท
- จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) สพฐ.
เป็นเงิน 886,212.80 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน
653,920 บำท

- ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก
3. ค่ำวัสดุรำยหัวให้กับเด็กเล็กของ ศพด.อบต.ทุ่งคอก
4. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ทุ่งคอก
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปฐมนิเทศ ประชุม และชี้แจงครูและผู้ปกครอง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

121,255.96
93,800
18,000
13,856

บำท
บำท
บำท
บำท

ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
1. จัดซื้อน้ำยำพ่นฆ่ำยุงและทรำยอะเบท
เป็นเงิน
136,800 บำท
2. อุดหนุนศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนประจำหมู่บ้ำน
เป็นเงิน
120,000 บำท
3. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.ทุ่งคอก ตำมบันทึกข้อตกลง เป็นเงิน 270,000 บำท
4. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่ำ เป็นเงิน
9,400 บำท
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนไข้หวัดนก
เป็นเงิน
19,750 บำท
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันโรคเอดส์และสตรีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นเงิน
30,000 บำท
7. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ทำงำนด้ำนสุขภำพ
เป็นเงิน
16,850 บำท
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรณรงค์กำรงดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก
เป็นเงิน
19,700 บำท
ด้ำนส่งเสริมกำรกีฬำและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงหน่วยงำน อปท. อำเภอสองพี่น้อง
ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
เป็นเงิน
200,000 บำท
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดแข่งขันกีฬำภำยในตำบลทุ่งคอกต่อต้ำนยำเสพติด เป็นเงิน 100,000 บำท
3. ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำให้แก่ศูนย์กีฬำตำบลทุ่งคอก
เป็นเงิน
204,580 บำท
4. อุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน
295,000 บำท
ด้ำนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันสำคัญทำงรำชกำรและวันสำคัญทำงศำสนำ
2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์
3. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน “เย็นทั่วหล้ำ มหำสงกรำนต์ สุพรรณบุรี”
ประจำปี 2559
4. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี 2559
5. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง
6. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบวชชีพรำหมณ์เนกขัมปฏิบัติ
7. อุดหนุนที่ทำกำร อ.สองพี่น้อง ในกำรจัดงำนพระรำชพิธี
8. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสำธิรำช
9. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรงดเหล้ำเข้ำวัดเจริญพระพุทธมนต์ข้ำมปี
10. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบค้น อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. การดาเนินการด้านการเมือง การบริหารงาน
1. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรของ อบต.

เป็นเงิน 832 บำท
เป็นเงิน 50,000 บำท
เป็นเงิน 20,000 บำท
เป็นเงิน 40,000
เป็นเงิน 30,000
เป็นเงิน 30,000
เป็นเงิน 20,000
เป็นเงิน 10,000
เป็นเงิน 690
เป็นเงิน 30,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

เป็นเงิน

229,768 บำท

2. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน ประจำปี 2559 เป็นเงิน

295,100 บำท

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรฯ ระดับอำเภอสองพี่น้อง
เป็นเงิน 280,500.54 บำท
4. ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบลสำมปี

เป็นเงิน

65,122

บำท

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผนที่ภำษี

เป็นเงิน

22,880

บำท

6. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

เป็นเงิน 268,501.34 บำท

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ในสำนักงำน

เป็นเงิน

8. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

เป็นเงิน 145,023.09 บำท

9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

เป็นเงิน

57,728

10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เป็นเงิน

352,032 บำท

11. เงินสมทบบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน

288,681 บำท

12. ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

เป็นเงิน

106,280 บำท

13. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

เป็นเงิน

55,950 บำท

14. ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

เป็นเงิน

262,492 บำท

15. ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

เป็นเงิน

4,500 บำท

16. วัสดุกำรประปำ

เป็นเงิน

168,422 บำท

17. ค่ำสำธำรณูปโภค

เป็นเงิน 1,252,545.81 บำท

18. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

เป็นเงิน

24,980 บำท

19. ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

เป็นเงิน

432 บำท

20. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

เป็นเงิน

992,140 บำท

21. ค่ำวัสดุสำนักงำน

เป็นเงิน

450,447 บำท

22. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

เป็นเงิน

214,340 บำท

23. จัดซื้อรถยนต์ดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน

เป็นเงิน

786,350 บำท

24. จัดซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน

เป็นเงิน

783,000 บำท

25. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดิน

เป็นเงิน

3,060 บำท

1. ค่ำวัสดุกำรเกษตร

เป็นเงิน

46,105 บำท

2. ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เป็นเงิน

465,643 บำท

3. โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ

เป็นเงิน

40,432 บำท

4. โครงกำรคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์

เป็นเงิน

8,250 บำท

425,300 บำท
บำท

5. การดาเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

