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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่ง  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  มีความ
โปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี   
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ส่วนที่  1  บทน า 
 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน   (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoringand Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล  ทบทวนและพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังม่วงหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน  โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และขั้นตอนต่าง ๆ  ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  หรือไม่ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
วังม่วง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด อบต. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลวังม่วง  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  29  ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4)  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่
ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ  ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ดังนั้น  แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ  อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
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  2.6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก  กอง  ฝ่ายต่าง ๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแกไ้ขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป  ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง                    
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน                
ต าบลวังม่วง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลวังม่วงทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans)  เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ  เป็นต้น  
และหรือ โดยการสร้ าง เครื่ องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview)  และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง   
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ม่วง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  5  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา  โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ซ่ึง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที ่ จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
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  1.6  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต  (Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง
ก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ  ที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2)  การส ารวจ  (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี  จะใช้การทดสอบและการวัด  โดยใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview)  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (structure interviews) 
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ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
 
 
   3.3  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วง  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต (1)  การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2)  การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation)  หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  
บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
  3.4 การส ารวจ  (surveys) ในที่นี่หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ  แยกเป็น
หัวข้อได ้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวมวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย  สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  สามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง  ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ  ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง
ต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังม่วงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม  งานต่าง ๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
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ส่วนที่  2 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

1. จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
มีจ านวน  216  โครงการ  รวมจ านวนงบประมาณ  179,720,767.00  บาท 
 
  2. จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีจ านวน 50 โครงการ  จ านวนงบประมาณ 25,132,451.00  บาท 
 
  3. จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ระหว่างวันที่  1  เดือนตุลาคม  2563                
ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2564 จ านวน 30 โครงการ รวมเป็นเงินจ านวนงบประมาณ  23,285,417.71  
บาท   
 

3.1 จ านวนโครงการที่มีการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 29 โครงการ 
รวมเป็นจ านวนงบประมาณ  18,969,417.71 บาท 
 

ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่น ามาบรรจุ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนทั้งหมด 50 โครงการ  โครงการที่ด าเนินการจ านวน  
30 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  60.00   โดยมีรายระเอียด ดังนี้  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระบบ
สารสนเทศ E-Plan 

 

 
ประกาศ อบต.วังม่วง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังม่วง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.วังม่วง ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังม่วง 
    "ให้ความส าคัญในการพัฒนาต าบลทุกด้าน ประสานงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.วังม่วง 
    1.พัฒนาด้านกายภาพและสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
    2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้ดีขึ้นตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
    5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต.วังม่วง ตามระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน 
    6.ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    7.พัฒนาและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.วังม่วงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
     7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสังคม และสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
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ง. การวางแผน 
    อบต.วังม่วง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อไป 
    อบต.วังม่วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง  
โลจิสติกส์ 

41 43,923,400.00 79 67,103,753.00 138 135,882,100.00 82 114,006,270.00 67 199,916,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการประกอบ
อาชีพ 

13 1,305,000.00 13 1,015,000.00 16 3,219,000.00 17 1,356,000.00 20 6,477,800.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

22 6,310,000.00 33 4,318,500.00 48 10,501,800.00 33 4,645,800.00 33 7,735,095.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

24 7,737,180.00 37 10,236,326.00 44 14,422,080.00 36 18,947,780.00 35 13,999,595.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4 330,000.00 5 380,000.00 6 480,000.00 8 6,320,000.00 9 11,980,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

9 650,000.00 10 535,000.00 10 535,000.00 10 535,000.00 10 535,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

20 17,230,210.00 28 21,999,660.00 24 19,173,868.00 30 33,909,917.00 31 29,813,467.00 

รวม 133 77,485,790.00 205 105,588,239.00 286 184,213,848.00 216 179,720,767.00 205 270,456,957.00 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.วังม่วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
50 โครงการ งบประมาณ 25,132,451 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 4 455,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสังคม และสาธารณสุข 9 249,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 3,791,532.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 6 95,156.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 14 20,521,563.00 

รวม 50 25,132,451.00 
 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.วังม่วง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง โลจิสติกส ์

จัดซื้อหินคลุก 455,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุกและสะดวกต่อการ
คมนาคมและขนส่งพืชผล
ทาง การเกษตรให้ทันต่อ
ความต้อง 

จัดซื้อหินคลุก 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง โลจิสติกส ์

โครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้าน
นายไหม แสงค า) หมู่ที่ 11 (เสนอ
โดย ม.11) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการ 
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ และทั่วถึง ในทุก
ครัวเรือน 

เจาะบ่อบาดาล
ขนาดไม่น้อยกว่า 
Ø 4 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 120 
เมตร 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง โลจิสติกส ์

โครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มบ้าน
นายหวั่น พันธุ์สุ) หมู่ที ่13 (เสนอ
โดย ม.13) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการ 
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ และทั่วถึง ในทุก
ครัวเรือน 

เจาะบ่อบาดาล
ขนาดไม่น้อยกว่า 
Ø 4 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 80 
เมตร 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง โลจิสติกส ์

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวาง
ท่อลอด (กลุ่มบา้นนายสมบัติ ศรี
ผ่าน) หมู่ที่ 7 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนมี ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินและการ
สัญจรไปมาสะดวก มากขึ้น 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลาง 1 เมตร 
พร้อมซ่อมถนนหิน
คลุก 

5. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

 
 
โครงการเกี่ยวกบัการปอ้งกันการ 
แพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก 
 
 
 
 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมและป้องกันการ 
แพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก 

พื้นที่ต าบลวังม่วง 
ทั้ง 17 หมู่บ้าน 
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6. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

จัดซื้อถังขยะพลาสตกิ ขนาด 200 
ลิตร 
 

48,500.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดให้มีภาชนะรองรับ
ขยะที่ เป็นระเบยีบและถูก
สุขลักษณะ อนามัย อีกทั้ง
เป็นการป้องกันการ แพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

จัดซื้อถังขยะ
พลาสติก ขนาด 
200 ลิตร พร้อม
พิมพ์ตรา
สัญลักษณ์ อบต.
วังม่วง จ านวน 
400 ใบ 

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 

78,500.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมและป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบา้ 
ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆที่
เกียว 

8. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
สร้าง จิตส านึกเพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
และลดการแพร่ของ
โรคติดต่อ 

จ่ายเป็นค่าจัดท า
โครงการคัดแยก 
ขยะรวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ 
เกี่ยวขอ้ง 

9. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรม และฝกึทบทวน 
อปพร. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

200.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน และเพิ่มก าลัง อป
พร.ให้ครบ 5% 

จ านวนสมาชกิ อป
พร. 5% ตาม
เป้าหมาย 

10. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

11. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาภยัแล้ง 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
แก้ปัญหาภยัแล้ง 

ประชาชนในต าบล
วังม่วง ทั้ง 17 
หมู่บ้าน 

12. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยา เสพติด อ.วังม่วง จ.
สระบุรี 

70,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความ เข้าใจการแก้ไขปัญหา
เสพติด ในพื้นที่เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนในต าบล 
วังม่วงทั้ง 17 
หมู่บ้าน 

13. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม 
และสาธารณสุข 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย ์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง ทีว่่าการ อ าเภอวัง
ม่วง) จังหวัดสระบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562,2563,2564, 2565 

45,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ อปท.มีศูนยก์ลางการ 
รับข้อมูลข่าวสารและเป็น 
สถานที่ส าหรับด าเนินการ
ตาม ขั้นตอนการจัดซ้ือจัด
จ้างของ 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน 
การช่วยเหลือ
ประชาชน ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อบรมบุคลากรทางการศึกษา 90,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถทกัษะใหแ้ก่ครู
พี่เล้ียง 

จัดส่งครูพี่เล้ียงเข้า
รับการฝึกอบรม 
ตามโครงการของ 
อปท. 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย 0.00 ส านัก/กอง เพื่อพัฒนาให้เด็กปฐมวยัมี ศูนย์พัฒนาเด็ก
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ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ทักษะด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาและ 
คุณธรรม จริยธรรม 

เล็ก 3 แห่ง 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวด หนูน้อยฟันสวย 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนา 
การ และส่งเสริมการดูแลรัก 
ษาฟันของเด็กเล็ก 

ตรวจสุขภาพฟัน
เด็กเล็กทุก 2 
เดือน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 แห่ง 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียน โรงเรียน (สพฐ.) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 1,2,3 

1,073,072.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน 
และนักเรียนได้รับ
โภชนาการ ที่ดีและครบถ้วน 

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะ 
กรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 3 ศูนย์ 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนโครงการอาหารกลาง วัน
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปา่สัก
ชลสิทธิ์ 1,2,3 

1,694,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน 
และนักเรียนได้รับ
โภชนาการ ที่ดีและครบถ้วน 

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะ 
กรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 6 
แห่ง และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 
แห่ง 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อบรมคุณธรรมน าเยาวชน
สร้างสรรค์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้าน
วิชาการ ให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยา เสพติด มีความ
รับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังม่วง ทั้ง 
17 หมู่ 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กฯ 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้าน
วิชาการ ให้เด็กและจัด
กิจกรรมเพื่อให้ เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู ้

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังม่วง ทั้ง 
17 หมู่ 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมวันเด็ก 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมด้าน
วิชาการ ให้เด็กและจัด
กิจกรรมเพื่อให้ เด็กเมีพัฒ
นาการเรียนรู ้

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังม่วง ทั้ง 
17 หมู่ 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

259,080.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับ สนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า
สักชลสิทธิ์ 2" 

324,320.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับ สนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา "ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่า
สักชลสิทธิ2์" 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า
สักชลสิทธิ์ 3" 

299,060.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
สนับ สนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา "ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กป่า
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สักชลสิทธิ3์" 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

32,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน 
และประชาชนออกก าลังกาย 
ป้องกันตนให้ห่างไกลยา 
เสพติด 

จัดแข่งขันกีฬา
ระดับต าบลและ 
ระหว่างต าบล เช่น 
กีฬาต้านยา เสพ
ติด,กีฬาต าบล
,กีฬาสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร เป็นต้น 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการ 
ออกก าลังกาย มีความ
สามัคคี ร่างกายมีพัฒนาการ
ที่ด ี

จัดแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเล็ก 
สร้างความสามัคคี 
มีร่างกายแข็ง แรง 

27. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเพาะ 
พันธ์ต้นลานพื้นที่ต าบลวังม่วง 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ปา่ไม้ เพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว และลดภาวะโลก
ร้อน เพิ่มแหล่งท่องเท่ียว
ภายในต าบล 

พื้นที่รับผิดชอบ ต.
วังม่วง 

28. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการตามพระราชด าริของพระ
บาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอ
ดุลยเดช และโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ ์

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการตามพระราช
เสา วนีย์ในการเฉลิมพระ
เกียรติและ แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

พื้นที่รับผิดชอบ ต.
วังม่วง 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประ 
เพณีสงกรานต์ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี หมู่ 1-
17 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี หมู่ 1-
17 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประ 
เพณีลอยกระทง 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี หมู่ 1-
17 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ 
สืบค้นแหล่งโบราณคดี 

7,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
อนุ รักษ์มรดกแหล่ง
โบราณคดี เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี กวนกระยาสารทไทย 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี หมู่ 1-
17 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษา
ศีลห้า) 

18,156.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประเพณี หมู่ 1-
17 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

สนับสนุนการเข้ารับฝึกอบรม ใน
หลักสูตรต่างๆ 

346,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานและปฏิบัติหนา้ที ่

คณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจา้ง 
เข้ารับการอบรม 
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36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

ฝึกอบรมและสัมมนา อบต.วังมว่ง 3,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนัก 
งานมีความรู้ความเข้าใจใน
การ ปฏิบัติงานและ
ปรับเปลี่ยน เจตคติในการ
ปฏิบัตงานดีขึ้น 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน และ
สมาชิกสภา อบต.
วังม่วง 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

ปรับปรุงการจัดท าแผนทีภ่าษแีละ 
ทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 

50,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ 
ของ อปท. 

ปรับปรุงการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ 3,700.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ 
ของ อปท. 

จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ ประจ าปี
งบ ประมาณ 
2562 หมู่ 1-17 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการประเมินความพึงพอใจจาก 
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลวังม่วง 

15,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส ารวจความพึง
พอ ใจของประชาชนในการ
เข้ารับ บริการ 

ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ เข้า
รับบริการ จ านวน 
500 คน 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 223,528.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกอง 
ทุนประกันสังคม 

พนักงานจ้างของ 
อบต. วังม่วง 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,627,200.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ส าหรับ ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลวัง
ม่วง 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,074,400.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ส าหรับ คนพิการ 

ผู้พิการต าบลวัง
ม่วง 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ส าหรับ ผู้ปว่ยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
วังม่วง 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

ส ารองจ่าย 1,014,935.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชว่ยเหลอื 
ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน จ า 
เป็นเร่งด่วน มิได้คาดหมาย 

ประชาชนในต าบล
วังม่วง 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 227,800.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่าย 
ตามข้อผู้พัน 

ประชาชนในต าบล
วังม่วง 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เงินช่วยพิเศษ 10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
ค่าท าศพ กรณีพนักงานสว่น 
ต าบลและลูกจา้งเสียชีวิต 

พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง 
อบต.วังม่วง 
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47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

560,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกอง 
ทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราช 
การส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วน
ต าบล 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างอาคารส านกังาน 
อบต.วังม่วง (หลังใหม่) 

4,300,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน เป็นอาคารที่ท า
การแห่งใหม่ ของ อบต.วัง
ม่วง -เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ให้บริการ อ านวยความ
สะดวกและสร้าง ความ
ประทับใจให้แกป่ระชา ชนผู้
มาติดต่อราชการ เนื่อง จาก
สถานที่กวา้งขึ้นกวา่เดิม 

ส านักงาน อบต.วัง
ม่วง (หลังใหม่) 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

13,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมตาม
สัดส่วน ประชาคม
ท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

7,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีอาชพีเสริมสร้าง 

ประชาชนในเขต
ต าบลวังม่วง หมู ่
1-17 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.วังม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จ านวนเงิน 25,045,251 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
29 โครงการ จ านวนเงิน 18,969,418 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน การขนส่ง โลจิ
สติกส ์

1 429,555.22 1 429,555.22 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 2 10,927.00 2 10,927.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสังคมสงเคราะหด์้านสังคม และ
สาธารณสุข 

5 217,674.00 5 217,674.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 3,463,083.48 7 3,463,083.48 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งท่องเที่ยว 3 73,320.00 3 73,320.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการองค์กร 12 19,090,858.01 11 14,774,858.01 

รวม 30 23,285,417.71 29 18,969,417.71 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วังม่วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง โลจิสติกส ์

วัสดุก่อสร้าง 455,000.00 429,555.22 429,555.22 25,444.78 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ดา้น
สังคม และสาธารณสุข 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

48,500.00 17,700.00 17,700.00 30,800.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ดา้น
สังคม และสาธารณสุข 

2. โครงการการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

78,500.00 78,275.00 78,275.00 225.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ดา้น
สังคม และสาธารณสุข 

2. โครงการ
ด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

7,000.00 6,699.00 6,699.00 301.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ดา้น
สังคม และสาธารณสุข 

1. อุดหนุนอ าเภอ
วังม่วง 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านสังคมสงเคราะห์ดา้น
สังคม และสาธารณสุข 

1. อุดหนุน
เทศบาลต าบลวัง
ม่วง 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

90,000.00 72,946.16 72,946.16 17,053.84 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
 
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) (ยกเลิก) 
 
 
 
 
 

1,073,072.00 889,276.32 889,276.32 183,795.68 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

1,694,000.00 1,688,000.00 1,688,000.00 6,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

259,080.00 208,241.00 208,241.00 50,839.00 
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สถานศึกษา “ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ” 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา “ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ
2” 

324,320.00 274,310.00 274,310.00 50,010.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา “ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ
3” 

299,060.00 299,060.00 299,060.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

32,000.00 31,250.00 31,250.00 750.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

2. โครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีลอย
กระทง 

50,000.00 48,820.00 48,820.00 1,180.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
5. โครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีกระยา
สารทไทย 
 
 

20,000.00 19,500.00 19,500.00 500.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

6. โครงการ
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (หมู่บ้าน
รักษาศีลห้า) 

18,156.00 5,000.00 5,000.00 13,156.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

3. ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

346,000.00 299,647.00 299,647.00 46,353.00 
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18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

2. ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา 

3,000.00 2,800.00 2,800.00 200.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

3. โครงการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 
2564 

3,700.00 2,400.00 2,400.00 1,300.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

1. ค่าจ้างท่ี
ปรึกษาส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงาน
บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

223,528.00 149,982.00 149,982.00 73,546.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,627,200.00 9,636,700.00 9,636,700.00 990,500.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

3,074,400.00 2,951,400.00 2,951,400.00 123,000.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

66,000.00 64,000.00 64,000.00 2,000.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

 
 
เงินส ารองจ่าย 
 
 
 
 

1,014,935.00 881,129.01 865,129.01 133,805.99 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

1. เงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

227,800.00 227,800.00 227,800.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 
(ยกเลิก) 

560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ

1. โครงการ
ก่อสร้างอาคาร

4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 0.00 
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องค์กร ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
วังม่วง (หลังใหม่) 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ 

2. โครงการ
ประชุมและ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
และบูรณาการ
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

13,000.00 4,250.00 4,250.00 8,750.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ 

1. โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

7,000.00 6,677.00 6,677.00 323.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.วังม่วง วังม่วง จ.สระบุรี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7  

แผนภูมิรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

จ านวนโครงการทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการที่ลงนามสัญญา 

โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
ขนส่ง โลจิสติกส ์

82 114,006,270.00 4 455,000.00 1 429,555.22 1 429,555.22 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ 

17 1,356,000.00 2 20,000.00 2 10,927.00 2 10,927.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้านสังคม
สงเคราะห์ด้านสังคม และ
สาธารณสุข 

33 4,645,800.00 9 249,200.00 5 217,674.00 5 217,674.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 18,947,780.00 13 3,791,532.00 7 3,463,083.48 7 3,463,083.48 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

8 6,320,000.00 2 0.00 
    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

10 535,000.00 6 95,156.00 3 73,320.00 3 73,320.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

30 33,909,917.00 14 20,521,563.00 12 19,090,858.01 11 14,774,858.01 

รวม 216 179,720,767.00 50 25,132,451.00 30 23,285,417.71 29 18,969,417.71 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.วังม่วง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.วังม่วงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ข้อมูล ณ 17/11/2564 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
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ค าอธิบาย ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสังคม และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 

 
 
 

4% 7% 
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38% 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ  ประจ าเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบุร ี

1. งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

- 277,768.00 0.00 54,240.00 0.00 149,982.00 73,546.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

- 5,560.00 4,240.00 0.00 0.00 9,800.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 10,627,200.00 0.00 0.00 0.00 9,636,700.00 990,500.00 

งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

- 3,074,400.00 0.00 0.00 0.00 2,951,400.00 123,000.00 

งบกลาง งบกลาง 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

- 66,000.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 2,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งบกลาง งบกลาง 
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

1. เงินสมทบระบบหลักประกันสขุภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

227,800.00 0.00 0.00 0.00 227,800.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 418,935.00 596,000.00 0.00 16,000.00 865,129.01 133,805.99 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 
(ยกเลิก) 

- 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 14,987,663.00 880,240.00 54,240.00 16,000.00 14,464,811.01 1,332,851.99 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 

โอน
เพ่ิม 

(บาท) 

โอน
ลด 

(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 2,491,200.00 0.00 0.00 0.00 2,491,200.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 75,280.00 11,120.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,175,920.00 0.00 0.00 0.00 3,164,800.00 11,120.00 
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 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป /แผนงานการศึกษา/แผนงานเคหะและชุมชน/  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 

โอน
เพ่ิม 

(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 71,340.00 0.00 0.00 0.00 41,820.00 29,520.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 1,147,320.00 0.00 0.00 0.00 1,030,800.00 116,520.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 43,260.00 0.00 35,000.00 0.00 6,903.00 1,357.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 17,200.00 0.00 24,726.00 74.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 661,920.00 0.00 0.00 0.00 542,009.00 119,911.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 61,800.00 0.00 0.00 0.00 47,503.00 14,297.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 1,128,960.00 0.00 167,200.00 0.00 805,620.00 156,140.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 219,780.00 0.00 0.00 0.00 194,949.00 24,831.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

- 3,397,800.00 0.00 0.00 0.00 3,120,987.00 276,813.00 
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งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 502,320.00 0.00 0.00 0.00 502,320.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 226,290.00 0.00 0.00 0.00 115,350.00 110,940.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 4,803,300.00 0.00 592,700.00 0.00 3,982,331.61 228,268.39 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 933,060.00 0.00 424,900.00 0.00 506,285.00 1,875.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,491,150.00 0.00 1,237,000.00 0.00 11,173,603.61 1,080,546.39 
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4. แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 320,000.00 592,700.00 200,000.00 652,700.00 0.00 60,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 343,200.00 0.00 0.00 0.00 255,812.00 87,388.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

- 52,300.00 0.00 0.00 0.00 41,800.00 10,500.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 63,500.00 56,500.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 35,000.00 6,100.00 0.00 0.00 39,300.00 1,800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน

- 10,000.00 152,400.00 0.00 162,400.00 0.00 0.00 
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เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 42,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

- 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 10,000.00 59,200.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 60,000.00 0.00 35,000.00 0.00 24,500.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

- 28,000.00 0.00 4,500.00 0.00 21,600.00 1,900.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,058,700.00 810,400.00 274,500.00 884,300.00 446,512.00 263,788.00 
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5. แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน 
/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานการเกษตร   หมวดค่าใช้สอย 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมือง
เพาะพันธ์ุต้นลานพ้ืนท่ีต าบลวังม่วง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าบอกรับวารสาร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,380.00 2,620.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

2. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคน 216,000.00 30,000.00 0.00 0.00 240,960.00 5,040.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

3. ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 24,400.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600.00 8,000.00 0.00 0.00 49,080.64 4,519.36 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

5. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) 

180,000.00 0.00 18,000.00 0.00 161,616.00 384.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

6. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000.00 0.00 1,500.00 0.00 6,165.00 2,335.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือส าคัญ
ส าหรับท่ีหลวง (นสล.) 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

8. ค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) 
และค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต 
(รายปี) 

2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

9.ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต ์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี
การ 

- 125,000.00 0.00 18,000.00 0.00 56,695.45 50,304.55 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 440,000.00 0.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 100,000.00 0.00 97,000.00 0.00 2,800.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

300,000.00 46,000.00 0.00 0.00 299,647.00 46,353.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 295,000.00 109,000.00 0.00 0.00 295,617.91 108,382.09 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าบอกรับวารสาร 10,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000.00 5,000.00 0.00 0.00 219,866.00 1,134.00 
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งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000.00 2,000.00 0.00 0.00 29,307.00 2,693.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

120,000.00 0.00 40,000.00 0.00 52,296.00 27,704.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน (ปรับปรุง) 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3,700.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 1,300.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 25,000.00 0.00 0.00 0.00 5,190.00 19,810.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

20,000.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 900.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

25,000.00 0.00 18,000.00 0.00 6,699.00 301.00 
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งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

4. โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน 
(อปพร.) ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

57,200.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าบอกรับวารสาร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 18,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 3,884.00 16,116.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 31,513.12 8,486.88 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

100,000.00 0.00 10,000.00 0.00 72,946.16 17,053.84 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 35,000.00 30,000.00 0.00 0.00 22,935.00 42,065.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งบรายจ่ายอื่น ๆ 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดั
กิจกรรมวันเด็ก 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

4. โครงการตรวจติดตามสุขภาพเด็กเล็ก 
ประกวดหนูน้อยฟันสวย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ” 

259,080.00 0.00 0.00 0.00 208,241.00 50,839.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ2” 

324,320.00 0.00 0.00 0.00 274,310.00 50,010.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา “ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ3” 

299,060.00 0.00 0.00 0.00 299,060.00 0.00 
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ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

9,495.00 0.00 0.00 0.00 9,045.00 450.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไขห้วัดนก 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการการป้องกันและควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

94,500.00 0.00 16,000.00 0.00 78,275.00 225.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการคัดแยกขยะมลูฝอยและสร้าง
จิตส านึกเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 

22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานคน 216,000.00 0.00 100,000.00 0.00 80,100.00 35,900.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

2. ค่าจ้างเหมาบริการ 207,000.00 0.00 100,000.00 0.00 103,500.00 3,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000.00 23,000.00 0.00 0.00 44,074.88 8,925.12 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

4. ค่าตรวจสอบคณุภาพน้ าประปา 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

5. ค่าบอกรับวารสาร 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

50,000.00 0.00 48,000.00 0.00 1,200.00 800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2.โครงการธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 
ส าหรับจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินต้นแบบ 
หมู่บ้านละ 1 แห่ง หมู่ที1่-17 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 125,000.00 150,000.00 0.00 0.00 123,045.21 151,954.79 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรม/
โครงการออกบริการประชาชน 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

25,000.00 0.00 18,000.00 0.00 6,677.00 323.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ

2. โครงการประชุมและสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณา

13,000.00 0.00 0.00 0.00 4,250.00 8,750.00 
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ชุมชน ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

การแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

100,000.00 0.00 68,000.00 0.00 31,250.00 750.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการอบรมคณุธรรมน าเยาวชน
สร้างสรรคส์ังคมและสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,820.00 1,180.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต ์

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ

4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
กระยาสารทไทย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 500.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

6. โครงการส่งเสรมิศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษาศีลห้า) 

30,000.00 0.00 11,844.00 0.00 5,000.00 13,156.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

7. โครงการส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละ
อนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคด ี

35,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 7,000.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการตามพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรและโครงการตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,132,955.00 445,000.00 1,619,944.00 0.00 3,126,446.37 831,564.63 
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6.แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 75,000.00 0.00 17,500.00 0.00 45,704.00 11,796.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 3,284.00 6,716.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

- 25,000.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 7,200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 14,900.62 5,099.38 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

- 150,000.00 12,000.00 21,000.00 0.00 129,222.50 11,777.50 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

- 310,000.00 62,000.00 0.00 0.00 364,010.00 7,990.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 15,000.00 0.00 10,000.00 0.00 1,728.80 3,271.20 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 1,200.00 3,800.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 55,000.00 0.00 0.00 0.00 42,895.00 12,105.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

- 3,000.00 0.00 0.00 0.00 250.00 2,750.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00 2,330.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 31,840.00 17,300.00 0.00 0.00 46,837.00 2,303.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- 5,000.00 0.00 2,300.00 0.00 180.00 2,520.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

- 55,000.00 0.00 0.00 0.00 20,720.00 34,280.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,760.00 8,240.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,420.00 8,580.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) (ยกเลิก) 

- 1,073,072.00 0.00 0.00 0.00 889,276.32 183,795.68 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

- 48,500.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 30,800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,180.00 1,820.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

- 25,000.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 17,600.00 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

- 15,000.00 32,000.00 0.00 0.00 37,450.00 9,550.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 15,976.00 14,024.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- 5,000.00 380,000.00 0.00 0.00 324,391.25 60,608.75 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 260,000.00 295,000.00 100,000.00 0.00 429,555.22 25,444.78 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

- 25,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

- 95,000.00 50,000.00 0.00 0.00 131,550.00 13,450.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 450.00 4,550.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 350.00 9,650.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส ารวจ - 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,503,412.00 848,300.00 210,800.00 0.00 2,594,860.71 546,051.29 
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7. แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/ หมวดค่าสาธารณูปโภค  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 300,000.00 80,000.00 0.00 0.00 378,356.45 1,643.55 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ าประปา คา่
น้ าบาดาล 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,399.67 3,600.33 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

- 10,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

- 87,000.00 5,500.00 0.00 0.00 85,257.60 7,242.40 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

- 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 50,103.00 9,897.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 65,000.00 0.00 0.00 0.00 23,899.11 41,100.89 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

- 43,200.00 0.00 0.00 0.00 32,358.87 10,841.13 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 536,200.00 165,500.00 40,000.00 0.00 576,374.70 85,325.30 
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8. แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานเคหะและชุมชน/  หมวดค่าครุภัณฑ ์

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 2,400,000.00 0.00 0.00 2,390,000.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 24000 บี
ทียู จ านวน 2 เครื่อง 

0.00 64,800.00 0.00 0.00 64,000.00 800.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ส าหรับตดิตั้ง
ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบล
วังม่วง และบริเวณโดมหลังคาคลมุลาน
อเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า
สักชลสิทธ์ิ 2 

0.00 11,844.00 0.00 0.00 11,844.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ส าหรับตดิตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 1 

0.00 42,000.00 0.00 0.00 41,851.00 149.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โครงการจดัซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ส าหรับตดิตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 3 

0.00 42,000.00 0.00 0.00 41,851.00 149.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน 1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 3,000.00 1,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ 
1.เครื่องอากาศยานไร้คนขับส าหรบั
ถ่ายภาพทางอากาศ(Drone) 

0.00 22,900.00 0.00 0.00 22,900.00 0.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ ์ 2,400,000.00 188,044.00 0.00 2,390,000.00 185,446.00 12,598.00 
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9. แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
(กลุ่มบ้านนายเงิน บุญเพ็ง) หมู่ที่ 8 

311,000.00 0.00 0.00 0.00 311,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสกัชล
สิทธ์ิ ๓ 

271,500.00 0.00 0.00 0.00 271,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                  
(กลุ่มบ้านนายอัศนัย สุขเกษม) หมู่ที่ ๕ 

216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (กลุ่มบ้านนางละมัย เกตสวา่ง)  
หมู่ที่ ๑๕ 

337,814.99 0.00 0.00 0.00 337,814.99 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (กลุ่มบ้านนายมานพ อินทร์วงษ์) 
ม.5 

95,000.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นกลุ่มบา้นนายวัชรินทร์)             
หมู่ที่ ๑๖ 

271,000.00 0.00 0.00 0.00 271,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง(กลุ่มบ้าน           
นายวิเชษฐ์ ฝั่งวัดวังยาง) 

554,000.00 0.00 0.00 0.00 554,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่ม
บ้านนายอุดม แตงอ่อนถึงสะพาน             
บ้านโป่งโก หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 9 

465,000.00 0.00 0.00 0.00 465,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (กลุ่มบ้าน
นางสาวกรรณิกา วิทยาวานิช) หมูท่ี่ ๔ 

255,000.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00 
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งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน 
(กลุ่มบ้าน 80 หลัง) หมู่ที่ 2                
บ้านมอดินแดง 

483,462.86 0.00 0.00 0.00 483,462.86 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
พร้อมวางท่อเมนประปา (จากกลุม่บ้าน
นายสุชิน จันทรศรีถึงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี)หมู่่ที่ ๒ 

457,800.00 0.00 0.00 0.00 457,800.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (จาก
ถนนหมายเลข ๔๐๐๕ ถึงกลุ่มบ้าน             
นายณัฐวุฒิ สุวรรณพิทักษ์) หมู่ที่ ๓ 

37,500.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(กลุ่ม
นายส ารวย ตุ้มดีลัง) หมู่ที่ ๑๔                  
บ้านหลังเขา 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้าน              
นายสนั่น พันธุ์สุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลอง
มะเกลือ 

170,336.67 0.00 0.00 0.00 170,336.67 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนาย
ไหม แสงค า หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ 

293,832.42 0.00 0.00 0.00 293,832.42 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอด 
(กลุ่มบ้านนายสมบตัิ ศรีผา่น) หมูท่ี่ ๗ 

152,785.84 0.00 0.00 0.00 152,785.84 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคม แสง
สว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (สายท่อสอง) หมู่ที่ ๖ 

399,000.00 0.00 0.00 0.00 399,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
(กลุ่มบ้านนางละออง หยั่งถึง) หมู่ที่ ๑๗ 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 
(กลุ่มบ้านนายเที่ยง ศรีภูมิ) หมู่ที่ ๔  

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 
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บ้านโป่งตะขบ 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการยา้ยถังแชมเปญพร้อมขุดเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านง้ิวงาม 

498,000.00 0.00 0.00 0.00 498,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์              
อบต.วังม่วง 

491,358.57 0.00 0.00 0.00 491,358.57 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กปา่สักชลสิทธ์ิ 
๓ 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โรางการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
(กลุ่มบ้านนายจันทร์ดาว มิทิน) หมู่ที่ 17 
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุร ี

497,000.00 0.00 0.00 0.00 497,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1. โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง                
(หลังใหม่) 

4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา่สักชล
สิทธ์ิ 3 

0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

1.โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป่าสักชลสิทธ์ิ 2 

0.00 128,000.00 0.00 128,000.00 0.00 0.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,998,391.35 189,000.00 0.00 4,428,000.00 6,759,391.35 0.00 
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10. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดรายจ่ายอื่นๆ  

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 

 

11. แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานการศึกษา/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ หมวดเงินอุดหนุน 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. อุดหนุนเทศบาลต าบลวังม่วง 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

1,784,000.00 0.00 90,000.00 0.00 1,688,000.00 6,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

1. อุดหนุนอ าเภอวังม่วง 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,899,000.00 0.00 90,000.00 0.00 1,803,000.00 6,000.00 

ข้อมูล ณ 17/11/2564 
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การใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
อบต.วังม่วง วังม่วง จ.สระบุรี 

 
งบประมาณที่

ได้รับ 

การเบิกจ่าย 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ผลรวมการเบิกจ่าย % การเบิกจ่าย 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

3,160,887.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 
  

2.00 0.00 

  รายรับจากรายได้จัดเก็บ
เอง 

- 61,102.42 67,761.97 62,598.24 142,866.53 173,501.69 417,526.60 75,797.74 333,041.69 115,266.01 
  

44,391.70 - - - - 

  รายรับจากภาษีที่รัฐ
จัดสรร หรือแบ่งให้ 

- 2,287,959.48 7,243,008.91 2,073,346.04 2,139,803.93 2,429,057.81 2,605,389.05 5,413,869.23 24,650,047.57 4,875,284.17 
  

4,933,716.64 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการ
ด าเนินงาน 

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน 
(ครุภัณฑ์) 

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน 
(สิ่งก่อสร้าง) 

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 - - - - 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

77,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) เด็กปฐมวัย 

82,394.00 0.00 0.00 28,409.24 11,317.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 39,726.84 48.22 87.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย 

213,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) เด็กประถมศึกษา 

403,354.00 0.00 0.00 139,073.14 55,403.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 194,476.74 48.21 422.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา 

842,000.00 0.00 0.00 842,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 866,000.00 102.85 422.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการบริหารสนาม
กีฬาถ่ายโอน (เงินเดือน 
ค่าจ้าง) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการบริหารสนาม
กีฬาถ่ายโอน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้าง
ครู) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 
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ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
(ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ) 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร (เงินเดือนและ
สวัสดิการ) ค่าเงินเดือน
และค่าจ้างส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างถ่าย
โอน ค่าสิทธิประโยชน์
ข้าราชการและลูกจ้างถ่าย
โอน 

123,095.90 18,790.00 18,790.00 19,353.70 20,630.90 20,630.90 18,790.00 19,673.00 18,790.00 19,673.00 
  

21,588.80 196,710.30 159.80 1.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ (ค่า
การศึกษาของบุตร) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ (ค่า
เช่าบ้าน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษา (เงินเดือนครู 
และค่าจ้างประจ า) 

 
74,100.00 74,100.00 0.00 0.00 0.00 74,100.00 0.00 74,100.00 74,100.00 

  
74,100.00 444,600.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 
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ท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ (ค่า
บ าเหน็จ บ านาญ) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (เงินอุดหนุน
ส าหรับชดเชยรายได้ที่
ลดลงจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า (ค่า
กระแสไฟฟ้า) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) 

1,538,400.00 244,200.00 243,400.00 242,600.00 245,000.00 244,200.00 249,000.00 249,000.00 249,600.00 247,400.00 
  

77,000.00 2,291,400.00 148.95 1,244.00 0.00 

โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 

16,500.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,000.00 
  

5,000.00 48,000.00 290.91 11.00 0.00 

โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

4,901,200.00 796,600.00 797,000.00 977,800.00 799,000.00 799,600.00 801,800.00 804,500.00 807,200.00 808,200.00 
  

1,218,800.00 8,610,500.00 175.68 3,755.00 0.00 
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ผู้สูงอายุ) 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับชดเชย
รายได้ที่ลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่า

605,200.00 
 

0.00 74,620.00 76,500.00 76,500.00 0.00 76,500.00 0.00 0.00 
  

76,500.00 380,620.00 62.89 15.00 0.00 
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ครองชีพ และสวัสดิการ) 

รวม 11,963,711.65 1,133,690.00 1,138,790.00 2,329,356.08 1,236,852.10 1,146,430.90 1,149,190.00 1,155,173.00 1,155,190.00 1,154,373.00 0.00 0.00 1,472,988.80 13,072,033.88 
 
6,218.00 0.00 

ข้อมูล ณ 18/11/2564 
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การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

/  

10.   มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12.   มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.   มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  
16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.   มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล  
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นดังนี้ 
   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19.57 97.85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.57 97.14 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62.51 96.17 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.57 95.71 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 9.42 94.28 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.57 95.71 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.85 97.14 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.85 97.14 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.57 91.42 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.57 91.42 
 3.8 แผนงาน  5 4.71 94.28 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.42 88.57 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.71 94.28 

รวมคะแนน 100 95.01 95.01 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.71 97.14 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.71 97.14 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.85 98.57 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.85 98.57 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58.56 97.61 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.85 97.14 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.85 97.14 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.85 97.14 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.85 97.14 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.71 94.28 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.85 97.14 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.57 91.42 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 97.65 97.65 
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ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสงัเกตุและข้อเสนอแนะ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้ติดตาม
และประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ 

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจ านวนโครงการ                 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  ที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ด าเนินการจ านวน  30  โครงการ  จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                         
(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งหมดจ านวน  216  โครงการ   
 

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง                      
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2564 โดยมีปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ดังนี้ 

 

 ปัญหา 
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ 
2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่จะด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ าเป็นเร่งด่วน ที่จะด าเนินงานนั้นไม่มี

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินโครงการซึ่งการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีข้ันตอนที่ซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลา 

3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า 

4. การเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ที่จะ
ด าเนินการ ส่งผลท าให้การบริหารงานนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอ มีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง

แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบ ว่าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วง มีทรัพยากรที่จ ากัดด้านงบประมาณ 

2. ด้านเศรษฐกิจ  ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
น ามาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น  
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3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีแผนงานหรือโครงการ ด้านการบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม และควรมีแนวทางในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะของต าบลวังม่วง 

4. โครงการที่หู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้
ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับของความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา
ความจ าเป็นเร่งด่วน 

5. ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงได้รับจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่
มากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงที่จะด าเนินการ จะท าให้การบริหารงานนั้น
ไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
(ส ำเนำ) 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังมว่ง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

----------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  13  (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                                           
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (3)  องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลวังม่วง  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้                   
ที่เว็บไซด์  http://www.wangmuangsao.go.th  หรือ  Facebook  “องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  
จงัหวัดสระบุรี”    
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   26  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565      
 
 
    

    (นายมานะชัย  สุนันตา)       
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangmuangsao.go.th/

