
         
 
   
การติดตามและประเมินผลการดำเนนิงาน    
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
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ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน   

 
               
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 



   สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
                              

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน 
หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงทางเข้าเตาเผาขยะ กว้าง 5 
เมตร ยาว 63 เมตร 
หรา 0.15 ม. พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตรม.  

164,000 
 
จ่ายขาด   
1/64 

เบิกจ่าย ตุลาคม 63 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 200 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านกุด
ไข่นุ่น พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตรม. 

119,000 
 
จ่ายขาด   
1/64 

เบิกจ่าย ตุลาคม 63 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 200 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 8
บ้านหนองโสมง 
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านหนองโสมง 
หมู่ 8 ช่วงที่ 1    สายจากถนนลาดยาง (บ้านเขว้า – บ้านหนองบวับาน) 
ไปท่ากกคร้อ กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านหนอง
โสมงไปสถานีสบูน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตรโดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้
เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง งบประมาณ 
94,500.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 20 หน้า 100 

94,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 300 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
15 บ้านหนองอุดม 
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านหนองอุดม 
หมู่ 15 ช่วงที่ 1   สายบา้นหนองอุดมไปหนองแก กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านหนองอุดมไปนานายต่ืม กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 15 บ้านหนองอุดม 
งบประมาณ 59,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการที่ 26 หน้า 108) 

59,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
16 บ้านหนองแขม   
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรรอบบ้านหนองแขม หมู่ 16 
ช่วงที่ 1 สายบ้านหนองแขมไปหนองกุดโง้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 
เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านหนองแขมไปท่าสูบน้ำเฉลิมพระเกียรติ กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 395 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 16 บ้าน
หนองแขม งบประมาณ 93,500.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565  โครงการที่ 27 หน้า 109) 

 

93,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 400 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 



      สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 3 
บ้านโนนหมาว้อ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านโนนหมาว้อ 
หมู่ 3 ช่วงที่ 1     สายบา้นโนนหมาว้อ (ต่อจากถนน คสล.)ไป
ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านโนน
หมาว้อไปฝายนายเภาว์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร โดยลงลูกรัง
ผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่
ดำเนินการ หมู่ 3 บ้านโนนหมาว้อ งบประมาณ 62,500.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 15 หน้า 96) 

62,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
10 บ้านโนนโก 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านโนนโก หมู่ 
10 ช่วงที่ 1 สายบ้านโนนโกไปบ้านหนองแขม กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายโนนโก (เครนอ้อย) ไปวังดินแดง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายโนนโกไปโค้งหาดยาว 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 4 สายโนนโกไปหนองกดุ
ฉนวน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็น
หลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 360 
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 10 
บ้านโนนโก งบประมาณ 85,000.- บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565  โครงการที่ 22 หน้า 102) 

85,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 4 
บ้านคลองไผ่งาม 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านคลองไผ่งาม 
หมู่ 4 ช่วงที่ 1   สายไปนานายศรีภูมิ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 2 ช่วงไปฝายท่าพระด้านทิศใต้และด้านทิศเหนือ กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 3 สายหนองกระทุ่ม กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร ช่วงที่ 4 ช่วงซอยต้นตาลป่าช้าบ้านคลองไผง่ามและ
ด้านทิศเหนือตรงข้ามป่าช้าบ้านคลองไผ่งาม กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร ช่วงที่ 5 สายช่วงบ้านนายมานพ ตบไธสงไปนานายสุวัฒน์ กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 415 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม 
งบประมาณ 98,000.- บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 16 หน้า 96) 

98,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 400 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

 

           
 
 
 



       สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 5 
บ้านโนนตาด 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตรพ้ืนที่รอบบ้านโนนตาด หมู่ 5 ช่วงที ่1       
สายลำห้วยกุดเบ็นไปหนองแก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายโนนตาด
ไปกุดเบ็นช่วงจากนานายสุทัศน์ คำวงศ์ไปนานายพุทธิชัย แว่นทิพย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ช่วงที่ 3 สายป่าช้าบ้านโนนตาดไปหนองชีลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ช่วงที่ 4 สายเหมืองหลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 5 
สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามสองฝั่งช่วงนานายสทุัศน์ คำวงศ์ และแยกนานายอุไร 
ประภาวงศ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 6 สายบ่อขยะด้านทศิเหนือกุด
เบ็นไปหนองปลาหลุ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 7 สายกุดเบ็นไปกุดหล่ม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน    (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนน
ให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 5 บ้านโนนตาด งบประมาณ 99,000.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 17 หน้า 97) 

98,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 300 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
18 บ้านโนนส้มมอ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านโนนส้มมอ หมู่ 18 
ช่วงที่ 1    สายเรียบลำห้วยลึกไปนานายสุนัน เสี่ยงโชค กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายเรียบลำห้วยกุดเบ็นตอนบนด้านทิศเหนือไปฝายก้ัน
น้ำลำห้วยกุดเบ็น กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 3 สายสถานีอนามัย
คลองไผ่งามไปหนองคร้อ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 4 สาย
หนองคร้อไป    หนองไข่ผำ กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงลูกรังผิว
ถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า 385 ลบ.ม. พร้อมปรบัเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 
18 บ้านโนนส้มมอ งบประมาณ 91,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 29 หน้า 111) 
 

91,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 200 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 1 
บ้านเขว้า (บางส่วน) 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อ่ืนๆ หมู่ 1 
(บางส่วน) ช่วงที่ 1     สายฟาร์มเห็ดไปลำห้วยยางบ่า กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 2 สายอร่ามไปสุระฟาร์ม กว้าง 3 เมตร ยาว 
900 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ช่วงที่ 3 ช่วงฝายลำห้วยยางบ่าบริเวณท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการลงลูกรังบริเวณถนน
ท่อลอดเหลี่ยม ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) 
งบประมาณ 92,000.- บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการที่ 14 หน้า 95) 

91,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

 

  

 

 



     การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 6 
บ้านต้อน 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านต้อน หมู่ 6 
ช่วงที่ 1 สายเรียบ  ลำห้วยคลองระกาไปฝายใหญ่กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ช่วงที่ 2 สายเรียบลำห้วยชีลองไปฝายใหญ่ กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,700 เมตร ช่วงที่ 3 สายเรียบลำห้วยคลองทองหลางด้าน
ทิศตะวันออก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 4 สายบ้าน
ต้อน (วัดดอนตะไก้) ไปบ้านบูรพา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
ช่วงที่ 5 สายป่าช้าบ้านต้อนไปบ้านนางเกศณิี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร       ช่วงที่ 6 สายเรียบลำห้วยคลองเชือก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 7 สายเรียบลำห้วย    ชีลองด้านทิศใต้
ไปหนองผักแว่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตรโดยลงลูกรังผิวถนน 
(ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อย
กว่า 410 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ 
หมู่ 6 บ้านต้อน งบประมาณ 97,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 18 หน้า 98) 

96,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
17 บ้านต้อนอุดม 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านต้อนอุดม หมู่ 17 
ช่วงที่ 1 สายไปหนองแหว่ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ช่วงที่ 2 สาย
เรียบลำห้วยบ้านต้อนไปหนองเรือ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 3 
สายไปป่าเห็ด กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็น
หลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.
ม. พร้อมปรบัเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานทีด่ำเนินการ หมู่ 17 บ้านตอ้น
อุดม งบประมาณ 71,000.- บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการที่ 28 หน้า 110) 

70,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 150 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 7 
บ้านกุดฉนวน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่
รอบบ้านกุดฉนวน หมู่ 7 ช่วงที่ 1       สายลำเหมืองหลังโรงเรียนบ้าน
กุดฉนวนไปหนองอ้อใหญ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2      
สายหนองอ้อใหญ่ (เรียบลำห้วยคลองไผง่าม) ไปฝายน้ำล้นคูเมือง กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ช่วงที่ 3 สายลำห้วยกุดฉนวนช่วง
นานายสมจิตร ไปคอกหมูนายถวิล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
ช่วงที่ 4 สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปประตูปิด-เปิดน้ำหลังวัดบ้านกุด
ไข่นุ่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 5 สายบ้านกุดฉนวน
ไปหนองกระทุ่ม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 6   สายวัด
สายตะคลองไปประปาหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดย
ลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน งบประมาณ 92,000.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 19 หน้า 99) 
 

91,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 400 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 



    การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 
 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 9
บ้านกุดไข่นุ่น 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 
9 ช่วงที่ 1       สายเรียบลำห้วยคลองไผง่ามตอนล่าง ช่วงนายนายสมัย 
พันธ์สง่าไปคูเมือง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายกุดไข่
นุ่น – โปร่งเกตุ ช่วงสิ้นสุดถนน คสล.ไปสะพานบ้านโปร่งเกตุ กว้าง 3 
เมตร ยาว 650 เมตร ช่วงที่ 3 สายหลังวัดกุดไข่นุ่นไปคุ้มทบศอก กว้าง 
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 4 สายคุ้มทบศอกไปฝายหนองหญ้า
ปล้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 5 สายกุดไข่นุ่นไปบ้านไร่ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร ช่วงที่ 6 สายกุดไข่นุ่น-บ้านไร่ช่วงแยก
ต้นโพธิ์ไปฝายกกเรียง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 7 สาย
กุดไข่นุ่น-บ้านไร่ช่วงแยกไปหนองกุดบัว กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 
ช่วงที่ 8 สายกุดไข่นุ่น-บ้านไร่ช่วงแยกไปหนองกุดหว่า กว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 395 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น งบประมาณ 
93,500.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 21 หน้า 101) 

93,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 300 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
19 บ้านกุดฉนวนอุดม 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรรอบบ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 
19 ช่วงที่ 1 สายสะพานลำห้วยกุดเพ็ญ (หลังเมรุวัดป่ากุดฉนวน) ไปฝา
น้ำล้นคูเมือง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,700 เมตร   ช่วงที่ 2 สายเรียบลำ
ห้วยกุดฉนวน (ฝายใหญ่) ไปฝายกกตูม กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร 
ช่วงที่ 3 สายฝายใหญ่ลำห้วยกุดเบ็นไปบ้านหนองส้มโรง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 4 สายฝายกกตูมไปหนองหญ้าปล้อง กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 5 สายไปหนองหญ้าปล้องช่วงนานาง
หอมไป  นานายสมบัติ วิชัยโย กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร โดยลง
ลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม งบประมาณ 97,000.- 
บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 30 
หน้า 112) 

96,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 300 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
11 บ้านม่วง 
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่บริเวณรอบบ้านม่วง หมู่ 11 
ช่วงที่ 1    สายจากลำห้วยชีลองไปถนนลาดยาง(สายบ้านเขว้า –โนนจาน) 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร ช่วงที่ 2 สายเรียบคลองทองหลางไปถนน 
คสล. (สายบ้านเขว้า –บ้านหนองอุดม) กว้าง 3 เมตร ยาว 3,200 เมตร โดย
ลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลกูรัง
รวมไม่น้อยกว่า 385 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่
ดำเนินการ หมู่ 11 บ้านม่วง งบประมาณ 91,000.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 23 หน้า 104) 

 

90,500 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 



                                    
 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน ) 

ลำดับ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ใช ้

ผลดำการเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
12 บ้านอุดมผล 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรพื้นที่รอบบ้านอุดมผล หมู่ 
12 ช่วงที่ 1 สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามตอนบนไปคุ้มทบศอก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 2 สายจากถนน คสล.(บ้านเขว้า-บา้น
หนองอุดม) ไปหนองปลาหลุ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่ 3 
สายเรียบ  ลำห้วยโปง่ไปหนองปลาหลุ กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร 
ช่วงที่ 4 สายลำห้วยชีลองไปหนองหัวปลา กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร ช่วงที่ 5 สายเรียบหนองขามไปคลองลี่ กว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้
เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 12 บ้านอุดมผล งบประมาณ 
97,000.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 24 หน้า 105) 

96,000 
 

จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 
14 บ้านบูรพา(บางส่วน) 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตรในเขต หมู่ 14 รอบพื้นที่
บ้านบูรพา (บางส่วน) ช่วงที่ 1 สายบ้านบูรพาไปถนนทางหลวง (สาย
225) กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ช่วงที่ 2 สายบ้านบูรพาไป
หนองบัวขาวช่วงแยกไปนานายประดิษฐ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 3 สายบ้านบูรพาไปหนองบัวขาวช่วงแยกไปนานางถาวร ถนอม
สัตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ช่วงที่ 4 สายบ้านบูรพาไปหนองบัว
ขาวช่วงแยกไปนานายกึ่มไปถนนทางหลวง (สาย225) กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน (ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผิวถนนให้เรียบร้อยสถานที่ดำเนินการ หมู่ 14 บ้านบูรพา งบประมาณ 
75,500.- บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 25 หน้า 107) 

75,000 
 
จ่ายขาด   
2/64 

เบิกจ่าย มกราคม 64 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชน 100 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน ์

ไม่มี 

20 โครงการสถานท่ีกลางศนูยป์ฎิบติัการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย 
 พ.ศ. 2564 

เบิกจ่าย ธันวาคม 63 
สำเร็จลุล่วง 
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์มีศูนย์กลาง
ช่วยเหลือประชาชน 

ไม่มี 

21 โครงการจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์ส่ือการเรียนการสอนใหก้บั 
ศพด. 

115,200 เบิกจ่าย ธันวาคม 63 
เด็กนักเรียน ศพด.6แห่ง 

ไม่ม ี

22 ค่าอาหารกลางวนัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 317,440 เด็กนักเรียน  ในพ้ืนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 

ไม่ม ี

23 โครงการจดังานรฐัพิธี งานพิธี งานวนัส าคญัประจ าปี ฯลฯ 
ตามที่รฐับาลก าหนด 

3,200 ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมงานรัฐ
พิธีของรัฐ 

ไม่ม ี

24 เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ(สปสช.) 150,000 17 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนด้าน
สุขภาพ 

ไม่ม ี

25 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิ์น 200,000 สำเร็จลุล่วง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

ไม่ม ี



 

 

  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏบิัติงาน 
 
1. จำนวนงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอในการดำเนนิงานอย่างท่ัวถึงคลอบคลุมทุกปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2. อุปสรรคทางธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศเป็นปัจจัยภายนอกทำให้การ

ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
3. การขาดความเข้าใจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในการ

ดำเนินการตามโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี 
4. การกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ยังไม่เพียงพอและท่ัวถึง จำนวนโครงการในแผนพฒันาส่ีปีท่ีนำไปสู่

การปฏิบัติมีสัดส่วนงบประมาณยังไม่เพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
5. การจัดต้ังงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อรองรับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
6. เทศบาลตำบลทุ่งทองมีพื้นท่ีรับผิดชอบอาณาเขตบริเวณกว้างพื้นท่ี 61.33 ตร.กม. ส่งผลให้การจัดสรร

งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่คลอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์  รวม 7 ยุทธศาสตร์  ใน 10 ด้าน 

คร้ังที่ 1 ( รอบ 6 เดือน ) 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(100 %) 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 84 % 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 88 % 

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 83 % 

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรมให้ประชาชนทราบ 89 % 

5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 85 % 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 82 % 

7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 87 % 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 88 % 

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 85 % 

10) การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการใหป้ระชาชนรับทราบ 

     อย่างทั่วถึง 

90 % 

รวม 83.40 % 

 

 

 

 

 


