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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561  ข้อ 29 และ  ข้อ 30 (5)   ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่าทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 
 

 พฤศจิกายน 2563 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ( สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256 5) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองเก่าหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  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 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือ ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม และประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และ
โครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะ เริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัต ถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตาม และประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตาม และประเมินผล  จะน าวัตถุประสงค์และขอ บเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผน พัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตาม วัตถุประสงค์และข้ันตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการใน ชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้    แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย  ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม แผนงาน โครงการหนึ่ง  ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
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ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วย ก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ ใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ใช้ในการเก็บข้อมูลการ ติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคต ิมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์   ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน  แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการ น าไปทดลองใช้ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไ ปใช้ใน การปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง  
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  2.1 ระเบียบในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได ้
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง  ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview)   
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation)  
  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของ ประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที ่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2563 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าที่มี
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี  

2.1.1วิสัยทัศน์   
“สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูน

เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
 2.1.2ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  1. เพ่ือพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย 
  2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  
  4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ  
  5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
  6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

2.1.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ตัวชี้วัด    :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
       ตวัชี้วัด     :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 70  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
       ตวัชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและ  
                                นนัทนาการ สบืทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินรอ้ยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
       ตวัชี้วัด     :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ร้อยละ 70 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
       ตวัชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
                                ร้อยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ตวัชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์  
                                ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ร้อยละ 70 
 2.1.5 ค่าเป้าหมาย  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อพัฒนาต าบลเมืองเก่าให้เป็นเมืองน่าอยู่มี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของอบต.เมืองเก่า 
1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงสร้าง
พื้นฐานของ อบต.เมืองเก่าได้รับการพัฒนา 

1.1 ร้อยละ 70 
 
1.2 ร้อยละ 70 
 

2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 

2.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการ
อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ 
2.2 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ี
ได้รับการดูแลและร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.1 ร้อยละ 70 
 
2.2 ร้อยละ 70 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐานท้ังในด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการสังคม
สงเคราะห ์

3.1 ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา และด้านอื่นๆดีขึ้น 

3.1 ร้อยละ 70 
 
 

4. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ า อุปโภค-บริโภค 
และท าการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 

4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
พัฒนาแหล่งน้ าของอบต.เมืองเก่า 

4.1 ร้อยละ 70 

5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โดยหลักธรรมาภิ
บาล 

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร 
5.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับ
บริการ 

5.1 ร้อยละ 70 
5.2 ร้อยละ 70 

6. ประชาชนให้ความสนใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

6.1 ร้อยละของกิจกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 

6.1 ร้อยละ 70 

2.1.6 กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน 
  1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ าท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  
  1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนขยายเขตไฟฟ้า 
  1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งสร้างซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย  
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  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ  
  2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา  
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
  3.4 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน  
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กด้อยโอกาสผู้ป่วย เอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้าน        
                การเมืองการปกครองตระหนกัถึงความส าคัญของการมีสว่นร่วม 
  5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน  
  5.3 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
  5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   5.4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
   5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6.2 การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย  
  6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ  
 

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 
2.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) เมื่อวันที่ 9

กรกฎาคมพ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุใน แบบ ผ01 เฉพาะปี 2563 รวม 132 โครงการ/กิจกรรม ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น    314,998,800 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

27 10,329,742 118 35,244,900 59 119,800,200 65 45,557,920 4 1,950,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

- - 1 200,000 18 2,500,000 10 1,200,000 9 1,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและ
สังคมให้เข้มแข็ง 

- - 2 800,000 24 35,463,387 2 1,006,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

1 500,000 4 1,110,100 2 2,600,000 3 2,500,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- - - - 29 180,208,000 15 174,,720,000 14 173,920,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 8 4,532,000 2 21,000,000 - - 

รวม 28 10,829,742 125 37,355,000 132 314,998,800 97 245,983,920 27 176,870,000 

2.2.2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256)  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุใน แบบ ผ01 เฉพาะปี 2563 รวม 57 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 23,619,881บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - 31 15,250444 3 1,637,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

- - - - - - 10 1,180,000 10 1,180,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและ
สังคมให้เข้มแข็ง 

- - - - 23 7,561,968 23 7,561,968 22 7,381,968 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

- - - - 3 807,469 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- - - - - - 3 130,000 3 130,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 4 932,000 4 932,000 

รวม - - - - 57 23,619,881 43 11,440,968 39 9623,968 

 
 
 
2.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ01 เฉพาะปี 
2563 รวม 11 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น    517 ,475,212บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - 3 1,070,000 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญา

- - - - - - - - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน
และสังคมให้เข้มแข็ง 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

- - - - 7 3,405,212 3 1,500,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 1 513,000,000 1 513,000,000 - - 

รวม - - - - 11 517,475,212 4 514,500,000 - - 

2.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563  ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม  พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ01 เฉพาะปี 
2563 รวม 5 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น    3 ,467,000บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - 3 1,067,000 69 40,162,088 55 25,402,785 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

- - - - - - 12 1,420,000 12 1,420,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน
และสังคมให้เข้มแข็ง 

- - - - 2 2,400,000 59 40,297,100 58 39,797,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- - - - - - 12 3,080,000 11 7,600,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 12 8,162,000 10 6,150,000 

รวม - - - - 5 3,467,000 164 93,121,188 146 80,369,885 

 
2.2.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) แบบ ผ03 โครงการบัญชีครุภัณฑ์ เฉพาะปี 256 3รวม 60  

โครงการ/กิจกรรมได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น   9,364,900 บาท 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมฯ - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - - - - - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองฯ 1 700,000 8 1,042,000 32 1,153,500 - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

รวม 1 700,000 8 1,042,000 32 1,153,500 - - - - 

 
2.2.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563  แบบ ผ03 โครงการบัญชี

ครุภัณฑ์ เฉพาะปี 2563รวม 6  โครงการ/กิจกรรมได้รับการอนุมัติงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น   3,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมฯ - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองฯ - - - - 6 3,000,000 31 3,032,100 - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - 6 3,000,000 31 3,032,100 - - 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.3 รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

2.3.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.256 2 โดยมีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน 56 โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 46,266,564บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ2563 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี 100,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 150,000 กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที ่9 ต าบล
เมืองเก่า 

394,654 กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต ์ 208,417 กองช่าง 

 รวม 853,071  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต าบลเมืองเก่า 50,000 ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวต าบลเมืองเก่า 300,000 ส านักปลัด 

3 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ ่หมู่ที่ 8 50,000 ส านักปลัด 

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วง หมูที่ 7 50,000 ส านักปลัด 

5 โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าก าจัด ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 30,000 ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 100,000 ส านักปลัด 

 รวม 580,000  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

1 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 30,000 ส านักปลัด 

2 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต อบต.เมืองเก่า 532,000 กองสาธารณสุข 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,726 ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 50,000 ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 50,000 ส านักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา 100,000 กองการศึกษาฯ 

7 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 กองการศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ ประจ าปี 2563 540,000 กองการศึกษาฯ 

9 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่ารายหัว) 1,024,340 กองการศึกษาฯ 

10 โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) 2,000,000 กองการศึกษาฯ 

11 โครงการค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 15,600 กองสาธารณสุข 

12 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,068 กองสาธารณสุข 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน 78,000 กองสาธารณสุข 

14 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000 ส านักปลัด 

15 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญหลักของชาติ 90,000 ส านักปลัด 

16 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000 ส านักปลัด 

17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัต ิเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ
ได้จริง(QUALITY MANAGEMENT) 

50,000 ส านักปลัด 

18 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ 400,000 กองการศึกษาฯ 

19 โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 150,000 กองการศึกษาฯ 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ2563 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

20 โครงการอุดหนุนเอกชน(สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า)โครงการประเพณีฯ 870,000 กองการศึกษาฯ 

21 โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน(์โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน) 40,000 ส านักปลัด 

22 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,00,000 ส านักปลัด 

23 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ 7,000,000 ส านักปลัด 

24 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000 ส านักปลัด 

25 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า 500,000 ส านักปลัด 

 รวม 31,300,734  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรีบุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ า 460,000 กองช่าง 

2 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโคกหอม หมู่ที ่12 ต าบลเมืองเก่า 

53,661 กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

3 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ที ่17 - บ้านท่าข่อยหมู่ที ่14 ต าบลเมืองเก่า 

695,014 กองช่าง 

4 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านวังห้าง หมู่ที ่15 ต าบลเมืองเก่า 

68,484 กองช่าง 

 รวม 1,277,759  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 1,050,000 ส านักปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 50,000 ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 70,000 ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
500,000 ส านักปลัด 

5 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 100,000 ส านักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 919,000 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1,961,000 กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 1,100,000 กองช่าง 

10 โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 433,600 กองช่าง 

 รวม 7,183,600  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 100,000 ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 304 500,000 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองร ี หมู ่5 หนองปลาไหลเผือก หมู่ 22 1,512,000 กองช่าง 

4 โครงการธนาคารขยะชุมชน 150,000 กองสาธารณสุข 

5 โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล 150,000 กองสาธารณสุข 

6 โครงการค่าจัดซ้ือที่ดิน 2,660,000 กองสาธารณสุข 

 รวม 5,072,000  

 
 
2.3.2 โครงการ ตามบัญชีครุภัณฑ์ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน 47 โครงการ/กิจกรรม จ านวน

งบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 5,039,600บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 2563 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 20,000.00 ส านักปลัด 

2 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14,000.00 ส านักปลัด 

3 จัดซื้อชุดรับแขก 22,000.00 ส านักปลัด 

4 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 41,300.00 ส านักปลัด 

5 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 27,500.00 ส านักปลัด 

6 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ผู้บริหารประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
84,000.00 ส านักปลัด 

7 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 60,000.00 ส านักปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
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8 จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 32,000.00 ส านักปลัด 

9 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500.00 ส านักปลัด 

10 จัดซื้อรถเข็น 8,500.00 ส านักปลัด 

11 จัดซื้อป๊ัมน้ า 8,500.00 ส านักปลัด 

12 จัดซื้อเลื่อยยนต ์ 9,000.00 ส านักปลัด 

13 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภา 350,000.00 ส านักปลัด 

14 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมอเนกประสงค ์ 200,000.00 ส านักปลัด 

15 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 35,000.00 ส านักปลัด 

16 จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ 60,000.00 ส านักปลัด 

17 จัดซื้อกาต้มน้ าสแตนเลสไฟฟ้า 13,000.00 ส านักปลัด 

18 จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 8,500.00 ส านักปลัด 

19 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 8,500.00 ส านักปลัด 

20 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 9,000.00 ส านักปลัด 

21 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

500,000.00 ส านักปลัด 

22 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 44,000.00 ส านักปลัด 

23 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

30,000.00 ส านักปลัด 

24 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,2000.00 ส านักปลัด 

25 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 57,800.00 กองคลัง 

26 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน 11,000.00 กองคลัง 

27 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00 กองคลัง 

28 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

90,000.00 กองคลัง 

29 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 17,400.00 กองคลัง 

30 จัดซื้อชุดช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อมถึงอัดอากาศ SCBA 240,000.00 ส านักปลัด 

31 จัดซื้อชุดผจญเพลิง 154,000.00 ส านักปลัด 

32 จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(FIRE FIGHTING SUIT CABINET) 18,900.00 ส านักปลัด 

33 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 41,300.00 กองการศึกษา
ฯ 

34 จัดซื้อรถเข็น 17,000.00 กองการศึกษา
ฯ 

35 จัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV 74,800.00 กองการศึกษา
ฯ 

36 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   118,000.00  กอง
สาธารณสุข 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 2563 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

37 จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง   95,000.00 กอง
สาธารณสุข 

38 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 23,600.00 กองช่าง 

39 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 11,000.00 กองช่าง 

40 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 40,000.00 กองช่าง 

41 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 12,000.00 กองช่าง 

42 จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 7,500.00 กองช่าง 

43 จัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร ์ 3,000.00 กองช่าง 
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44 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 40,000.00 กองช่าง 

45 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 60,000.00 กองช่าง 

46 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 60,000.00 กองช่าง 

47 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต   2,200,000.00 กองการศึกษา
ฯ 

 รวม 5,039,600  

 
2.3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 

7 เมษายน  พ.ศ.256 3 โดยมีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน 28  โครงการ/กิจกรรม จ านวน
งบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 14,146,000บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ2563 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุเรียน เย็นไทย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 223 เมตร 420,000 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ที่ 2ซอยบ้านนางนวล พวงชัย ถึง
บ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ 

350,000 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที ่4 จากโรงน้ าหมู่ที ่4 เชื่อมกับ หมู่ที่ 5 500,000 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่4 ซอยข้างปั๊มซัสโก ้ถึงบ้านนายเกศา สุขสมโสภา 583,000 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่6ซอยบ้านนางสร้อยทอง พันช านาญ 317,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่6ซอยบ้านนายสุรินทร ์หนูเล็กถึงบ้านนายทองค า ชัยสิทธิ ์ 91,000 กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที ่6 จากบ้าน นายไพรัตน์ อนุพันธ์ถึงบ้านนายอ านาจ ไชยภักดี 300,000 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 ซอยหลังโรงเรียนบรรหาร
วิทยา 

650,000 กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพักและรางระบายน้ า หมู่ที ่9 ซอยบ้านนายสมจิตร สาเจริญ
ถึงหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 

850,000 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9จากบ้านนายภิรมณ ์พรมแสงถึงบ้าน ส.อบต.องอาจ กุมสินพันธ์ 486,000 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที ่12 จากบ้านนางสาวแสงจันทร์ถึงบ้านนายสมศักดิ ์สมนึก 100,000 กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่13ซอยบ้าน ส.อบต.ประกาศ คุณยงค(์อู่ช่างโจ) ถึงแยกซอยศูนย์ยา 384,000 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่14ซอยบ้านนายชาญชัย ศรีทา ถึงปากคลอง 388,000 กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่15จากแยกถนนสายหลักไปซอยต้นโพธิ์ 470,000 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่15จากบ้านนายแป้งหอม ชัยองอาจถึงบ้านนายสมบัต ิอ่อนละมูล 217,000 กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่17จากแยกศาลาประชาคมไปหมู่ที ่13 498,000 กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที ่18 จากบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง ถึงฟาร์มไก่ 500,000 กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่18จากบ้านผู้ช่วยมงคล สมศรี(ต่อจากเดิม)ถึงบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง 488,000 กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที ่20จากบ้านนายถนอม เจาะพาถึงบ้านนางปา แพงพรม 500,000 กองช่าง 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ2563 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

20 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที ่21จากถนน 304 ข้างโรงไฟฟ้า ถึงบ้านนายดิเรก ชันพรมมา 500,000 กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ าหมุ่ที ่22 ซอยบ้านนางสาวมณ ีสาพาที 
ถึงบ้านนายบุญยฤทธิ ์หนูแก้ว 

726,000 กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่22ซอยบ้านนายอมร เชียงม้า ถึงสามแยกหนองปลาไหล 500,000 กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที ่22จากบ้านเลียบสอง ไปเส้นบ้านแห่ 910,000 กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2ซอยบ้านนางสายทอง ชันพรมมาถึงชายทุ่ง 950,000 กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3ซอยบ้านส.อบต.ชูเกียรต ิถึงถนน 304 900,000 กองช่าง 
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26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุนถึงบ้านนายสมพงค ์สุนทร 867,000 กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 จากสามแยกร้านค้าหน้าทางรถไฟ ถึงบ้านคุณสมจิตร นึกชอบ 581,000 กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที ่14 ซอยบ้านส.อบต.บุญนาค (ต่อจากเดิม) 120,000 กองช่าง 

 รวม 14,146,000  

2.3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/เหลือจ่าย/งบกลาง/งบอุทกภัย 
ประจ าปี 2563  จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 14,146,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะ

กิจ/เหลือจ่าย/งบกลาง 

ประจ าปี 2563   

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายข้างวัดราฎร์รังษี หมู่ที่ 9 

บ้านถนนทอง ต าบลเมือง 
3,188,707 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 จ านวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี  
1,675,850 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
กบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี  

219,000 
เหลือจ่าย 2563 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองร ีหมู่ที ่5 -บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 - บ้านโนน
แดงหมู่ที่ 6 

1,340,000 
เงินอุทกภัย 2563 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุลา หมู่ที ่13 720,000 
เงินอุทกภัย 2563 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น)สายทางบ้านวังห้าง หมู่ที ่15  680,000 
เงินอุทกภัย 2563 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น)  สายทางบ้านหนองร ีหมู่ที่ 5 -บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 - บ้าน
โนนแดงหมู่ที ่6 

320,000 
เงินอุทกภัย 2563 

กองช่าง 

รวม 8,143,557  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี  

29,300 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี  
29,300 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กองการศึกษาฯ 

3 โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 

แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ล า  80,000.00 
80,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(งบกลาง) 2563 

ส านักปลัด 

รวม 138,600  

 
แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาฯ 63/ข้อบัญญัติ63/จ่ายขาดเงินสะสม63/อุดหนุนเฉพาะกิจ 63 
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาฯ 63/ข้อบัญญัติ63/จ่ายขาดเงินสะสม 63/อุดหนุนเฉพาะกิจ 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เฉพาะปี 2563 ที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน(2561-
2565) รวมเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม 1-3 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(2561-2565) แบบ ผ 

03บัญชี คุรุภัณฑ์ 

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563

บัญชี คุรุภัณฑ์ 

จ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี 2563 

  โครงการที่ไม่ได้รับ การ
อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ าน
วน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

96 137,187,644 - - 4 853,071 - - 28 14,146,000 7 8,143,557 57 114,045,016 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจ

18 2,500,000 - - 6 580,000 - - - - - - 12 1,920,000 
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พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาคนและสังคมให้
เข้มแข็ง 

49 45,425,355 - - 25 31,300,734 - - - - 2 58,600 22 14,066,021 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

12 6,812,681 - - 4 1,277,159 - - - - - - 8 1,322,841 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

29 180,208,000 38 4,153,500 11 7,183,600 47 5,039,600 - - 1 80,000 8 172,058,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 518,007,212 - - 6 5,072,000 - - - - - - 3 512,935,212 

รวม 213 890,140,892 38 4,153,500 56 46,266,564 47 5,039,600 28 14,146,000 10 8,282,157 110 816,347,390 

2.5 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา 
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  2563 จ่ายขาดเงินสะสม 1/2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ที่ได้ลงนาม

ในสัญญา แลละไม่ได้ลงนามในสัญญา ตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 2563 
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี 100,000 100,000 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 150,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที ่9 

ต าบลเมืองเก่า 
394,654 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต ์ 208,417 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

 รวม 853,071 100,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต าบลเมืองเก่า 50,000 43,476 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวต าบลเมืองเก่า 300,000 300,000 

3 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ ่หมู่ที่ 8 50,000 50,000 

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วง หมูที่ 7 50,000 50,000 

5 โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าก าจัด ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 30,000 28,010 

6 โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

 รวม 580,000 471,486 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 2563 

งบประมาณ 
ลงนามในสัญญา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

1 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 30,000 26,550 

2 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต อบต.เมืองเก่า 532,000 532,000 

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,726 97,726 

4 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 50,000 49,956 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 50,000 49,736 

6 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา 100,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

7 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ ประจ าปี 2563 540,000 563,626 

9 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่ารายหัว) 1,024,340 951,350 

10 โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) 2,000,000 1,821,808 

11 โครงการค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 15,600 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

12 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,068 40,068 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน 78,000 42,036 

14 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

15 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญหลักของชาติ 90,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

16 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัต ิเพื่อให้คน
พิการเข้าถึงสิทธิได้จริง(QUALITY MANAGEMENT) 

50,000 50,000 

18 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ 400,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

19 โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 150,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

20 โครงการอุดหนุนเอกชน(สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า)โครงการประเพณีฯ 870,000 393,110 

21 โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน(์โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน) 40,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

22 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 17,00,000 16,202,400 

23 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ 7,000,000 6,020,800 

24 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000 180,000 

25 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า 500,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

 รวม 31,300,734 27,121,166 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรีบุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ า 460,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

2 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโคกหอม หมู่ที ่12 ต าบลเมืองเก่า 

53,661 50,150.63 

3 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ที ่17 - บ้านท่าข่อยหมู่ที ่14 ต าบล
เมืองเก่า 

695,014 649,545.96 

4 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุร ีส าหรับขยายเขตจ าหน่ายน้ าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 ต าบลเมืองเก่า 

68,484 64,003.64 

 รวม 1,277,759 763,700.23 

 
 
 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 2563 
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 1,050,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 50,000 49,452 

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง 
70,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

500,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

5 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

7 โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 919,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1,961,000 1,199,990 

9 โครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 1,100,000 1,099,990 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

10 โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 433,600 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

 รวม 7,183,600 2,349,432 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 304 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ ์

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองร ี หมู ่5 หนองปลาไหลเผือก หมู่ 22 1,512,000 489,000 

4 โครงการธนาคารขยะชุมชน 150,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

5 โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล 150,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

6 โครงการค่าจัดซ้ือที่ดิน 2,660,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

 รวม 5,072,000 489,000 

โครงการบัญชีครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ที่ลงนามในสัญญา ตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้ดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 2563 
งบประมาณ 
ลงนามใน
สัญญา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 20,000.00 18,778 

2 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14,000.00 14,000 

3 จัดซื้อชุดรับแขก 22,000.00 19,800 

4 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 41,300.00 38,500 

5 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 27,500.00 26,000 

6 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ผู้บริหารประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
84,000.00 78,000 

7 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 60,000.00 55,000 

8 จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 32,000.00 44,000 

9 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500.00 8,500 

10 จัดซื้อรถเข็น 8,500.00 3,000 

11 จัดซื้อป๊ัมน้ า 8,500.00 8,500 

ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 2563 

งบประมาณ 
ลงนามใน
สัญญา 

12 จัดซื้อเลื่อยยนต์ 9,000.00 9,000 

13 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภา 350,000.00 299,000 

14 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมอเนกประสงค ์ 200,000.00 199,800 

15 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 35,000.00 28,900 

16 จัดซื้อชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ 60,000.00 59,000 

17 จัดซื้อกาต้มน้ าสแตนเลสไฟฟ้า 13,000.00 12,500 

18 จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 8,500.00 8,500 

19 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 8,500.00 8,500 

20 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 9,000.00 8,500 

21 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า 

500,000.00 กันเงินไม่ก่อ
หนี้ผูกพันธ ์

22 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 44,000.00 43,800 

23 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

30,000.00 29,900 
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24 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200.00 3,100 

25 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 57,800.00 57,800 

26 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน 11,000.00 10,400 

27 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00 21,900 

28 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

90,000.00 89,700 

29 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 17,400.00 17,100 

30 จัดซื้อชุดช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อมถึงอัดอากาศ SCBA 240,000.00 226,000 

31 จัดซื้อชุดผจญเพลิง 154,000.00 144,000 

32 จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(FIRE FIGHTING SUIT CABINET) 18,900.00 18,000 

33 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 41,300.00 38,500 

34 จัดซื้อรถเข็น 17,000.00 17,000 

35 จัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV 74,800.00 56,100 

36 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   118,000.00  118,000 

37 จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง   95,000.00 75,000 

38 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 23,600.00 22,000 

39 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 11,000.00 10,400 

40 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 40,000.00 40,000 

41 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 12,000.00 12,000 

42 จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 7,500.00 5,350 

43 จัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร ์ 3,000.00 2,996 

44 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 40,000.00 39,500 

45 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 60,000.00 59,000 

46 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 60,000.00 58,500 

47 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต   2,200,000.00 กันเงินไม่ก่อ
หนี้ผูกพันธ์ 

 รวม 5,039,600 2,154,824 

2.3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/เหลือจ่าย/งบกลาง/งบอุทกภัย 
ประจ าปี 2563  จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 8,282,157 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 2563 
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายข้างวัดราฎร์
รังษี หมู่ที่ 9 บ้านถนนทอง ต าบลเมือง 

3,188,707 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

3,188,707 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 จ านวน 2 ช่วง พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 3,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัด
ปราจีนบุรี   

1,675,850 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

1,675,850 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุรี  

219,000 
เหลือจ่าย 2563 

219,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองร ีหมู่ที ่5 -บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 

- บ้านโนนแดงหมู่ที ่6 
1,340,000 

เงินอุทกภัย 2563 
1,340,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุลา หมู่ที ่13 720,000 
เงินอุทกภัย 2563 

720,000 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น)สายทางบ้านวังห้าง หมู่ที ่15  680,000 
เงินอุทกภัย 2563 

680,000 
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7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น)  สายทางบ้านหนองร ีหมู่ที่ 5 -บ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 
19 - บ้านโนนแดงหมู่ที ่6 

320,000 
เงินอุทกภัย 2563 

320,000 

รวม 8,143,557 8,143,557 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี  

29,300 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

29,300 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
วัดราษฎร์รังษี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ี  

29,300 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

29,300 

3 โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 

13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ล า  80,000.00 
80,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(งบกลาง) 2563 

กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

รวม 138,600 58,600 
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 ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1. รายงานสรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) รวมเปลี่ยนเพิ่มเติมถึง คร้ังที่ 3 
3.1.1องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) รวมเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเติมถึงครั้งที่ 3 เฉพาะปี 256 3 รวม 251 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น    893,816,180 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

27 10,329,742 118 35,244,900     96 98 137,187,644 137 87,357,008 59 27,352,785 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

- - 1 200,000 18 2,500,000 32 3,800,000 31 3,600,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน
และสังคมให้เข้มแข็ง 

- - 2 800,000 49 45,425,355 84 48,865,068 80 47,179,068 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

1 500,000 4 1,110,100 12 6,812,681 6 4,000,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

- - - - 67 184,358,500 30 177,930,000 28 181,650,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

28 10,829,742 125 37,355,000 9 517,523,000 19 543,094,000 14 7,820,000 

รวม 28 10,829,742 125 37,355,000 251 893,816,180 308 865,046,076 212 266,866,853 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-3 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโครงการพัฒนา ปี 2563 

 
3.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256) รวมเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมถึงครั้งท่ี 3 เฉพาะปี 2563 แบบ ผ03 

โครงการบัญชีครุภัณฑ์ รวม 38 โครงการ/กิจกรรมงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น   4,153,500 บาท 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ฯ 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและ
สังคมฯ 

- - - - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองฯ 

1 700,000 8 1,042,000 38 4,153,500 - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

รวม 1 700,000 8 1,042,000 38 4,153,500 - - - - 

แผนภูมิเปรียบเทียบแบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ์โครงการตามแผนพัฒนาฯ(61-65)เฉพาะปี 2563แก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1-3  

 
 
 

 
 
2.3 รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
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3.2. รายงานสรุปการอนุมัติงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
3.2.1องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.256 2 โดยมีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติ ฯจ านวน 56 โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ
ตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 46,266,564บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 853,071 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 6 580,000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 25 31,300,734 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 4 1,277,159 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 11 7,183,600 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 5,072,000 

รวม 56 46,266,564 

3.2.2 โครงการตามบัญชีครุภัณฑ์ บรรจุในข้อบัญญัติฯจ านวน 46 โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณตาม
รายยุทธศาสตร์ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 4,985,200บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 47 5,039,600 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 47 5,039,600 

3.2.3 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 โดยมีโครงการจ านวน 28 โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์
ทั้ง 6ด้าน เป็นเงิน 14,146,000บาท  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
จ่ายขาดเงินสะสม 1/2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 14,146,000.00 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 28 14,146,000.00 
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3.2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/เหลือจ่าย/งบกลาง/งบอุทกภัย 
ประจ าปี 2563  จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงิน 14,146,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุนเฉพาะกิจ/เหลือจ่าย/งบ

กลาง/งบอุทกภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 8,143,557 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 2 58,600 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 9 8,202,157 

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาฯ63/โครงการอนุมัติข้อบัญญัติ63/จ่ายขาดเงินสะสม63/อุดหนุนเฉพาะกิจฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ 63/โครงการอนุมัติข้อบัญญัติ63/จ่ายขาดเงินสะสม63/
อุดหนุนเฉพาะกิจฯ 
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3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด 
พ.ศ.2563 

อนุมัติงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ลงนามสัญญางบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เบิกจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

จ านวน คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวน คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

    96 98 38.24 137,187,644 15.34 39 27.65 23,142,628 27.15 8 9.63 8,243,557 20.71 8 9.63 8,243,557 20.71 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

18 7.17 2,500,000 0.27 6 4.25 580,0000 0.68 5 6.02 471,486 11.84 5 6.02 471,486 11.84 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาคนและสังคมให้
เข้มแข็ง 

49 19.52 45,425,355 5.08 27 19.14 31,359,334 36.79 18 21.68 27,179,766 68.30 18 21.68 27,179,766 68.30 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

12 4.78 6,812,681 0.76 4 2.83 12,771,590 14.98 3 3.61 763,700.23 1.91 3 3.61 763,700.23 1.91 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

67 26.69 184,358,500 20.62 59 41.84 12,303,200 14.43 48 57.83 2,643,824 6.64 48 57.83 2,643,824 6.64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 3.58 517,523,000 20.62 6 4.25 5,072,000 5.95 1 1.20 489,000 1.22 1 1.20 489,000 1.22 

รวม 251  893,816,180  141  85,228,752  83  39,791,333.23  83  39,791,333.23  
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโครงการพัฒนา ปี 2563 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณโครงการพัฒนา ปี 2563 

 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ ปี 2563 
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แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ ปี 2563 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของโครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณโครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค  
ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 โดยน าโครงการและกิจกรรมการพัฒนามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 รวมจ านวน 141 โครงการ   ได้ด าเนินการลง
นามในสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จตามก าหนดตามระยะเวลาตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2563 จ านวน 
83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 58.86 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ 
2563 จ านวน 58 โครงการ แยกเป็นประเภทการด าเนินการและปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 

4.1.1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  2563 และจ่ายขาดเงินสะสม 1/2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ที่
ไม่ได้ด าเนินงานและลงนามในสัญญา สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 2563 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 150,000 กันเงินไม่ก่อหนี้

ผูกพันธ ์
ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างการด าเนินการ การขออนุญาตการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช 
....................................................................................................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้าน
ถนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า 

394,654 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายงานใหม่ ช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองรีสอง หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุง
สันต ์

208,417 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายงานใหม่ ช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 2563 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
4 โครงการส่งเสริมการผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา 100,000 กันเงินไม่ก่อหนี้

ผูกพันธ ์
ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายงานใหม่ ช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

6 โครงการค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว 15,600 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการที่มีการด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา เร่งรัดให้มีการด าเนินการส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

8 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญหลักของชาติ 90,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

9 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 2563 
สถานะการด าเนินงาน 

10 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ 400,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

11 โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 150,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

12 โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน(์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน) 

40,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

13 โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า 500,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค  หน่วยขอรับงบประมาณอุดหนุนไม่พร้อมด าเนินงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

14 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรีบุรี ส าหรับขยายเขตจ าหน่าย
น้ า 

460,000 ไม่ไดล้งนามในสัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค  มีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 2563 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
15 โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 1,050,000 ไม่ไดล้งนามใน

สัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มีการเลือกตั้ง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

16 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

70,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

17 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

500,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

18 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 100,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายงานใหม่ ช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ 2563 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

20 โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 919,000 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีโครงการค้างเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
 

21 โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีโครงการค้างเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 433,600 ไม่ไดล้งนามใน

สัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีโครงการค้างเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
23 โครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 100,000 ไม่ไดล้งนามใน

สัญญา 
ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย 304 500,000 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ ์

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องอยู่ระหว่างการขออนุญาตการด าเนินโครงการ จากกรมทางหลวง ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางาน
ก่อสร้างได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 2563 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

25 โครงการธนาคารขยะชุมชน 150,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

26 โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล 150,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค แผนการด าเนินงานอยู่ในช่วงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID 19 ห้ามการจัด
กิจกรรม การจัดอบรม สัมมนา หรือการประชุม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

27 โครงการค่าจัดซื้อท่ีดิน 2,660,000 ไม่ไดล้งนามใน
สัญญา 

ปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกการด าเนินโครงการเนื่องจากการตั้งงบประมาณการรายรับกับการตั้งงบรายจ่ายไม่สมดุล 
  
แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 

4.2.2.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 บัญชีครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ไม่ได้ด าเนินงานและ
ลงนามในสัญญา สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ข้อบัญญัติ 2563 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 500,000.00 กันเงินไม่ก่อหนี้

ผูกพันธ ์
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องอยู่ระหว่างการขออนุญาตการด าเนินโครงการ จากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 

2 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต   2,200,000.00 กันเงินไม่ก่อหนี้
ผูกพันธ์ 

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันสิ้นปีงบประมาณปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

4.2.3.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไม่ไดด้ าเนินงานและลงนามในสัญญา สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

จ่ายขาดเงินสะสม 
2563 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุเรียน เย็นไทย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 

223 เมตร 
420,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

2 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ท่ี 2ซอย
บ้านนางนวล พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ 

350,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 จากโรงน้ าหมู่ที่ 4  เชื่อมกับ หมู่ท่ี 5 500,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้าน นายเกศา สุขสมโสภา 583,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6ซอยบ้านนางสร้อยทอง พันช านาญ 317,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6ซอยบ้านนายสุรินทร์ หนูเล็กถึงบ้านนายทองค า ชัยสิทธ์ิ 91,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้าน นายไพรัตน์ อนุพันธ ์ถึงบ้านนายอ านาจ 

ไชยภักด ี
300,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

8 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ท่ี 7 ซอย
หลังโรงเรียนบรรหารวิทยา 

650,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

9 โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพักและรางระบายน้ า หมู่ท่ี 9 ซอย
บ้านนายสมจิตร สาเจริญถึงหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 

850,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายภิรมณ์ พรมแสง ถึงบ้าน ส.อบต.องอาจ กุม
สินพันธ์ 

486,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 จากบ้านนางสาวแสงจันทร ์ถึงบ้านนายสมศักดิ์ 
สมนึก 

100,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 ซอยบ้าน ส.อบต.ประกาศ คุณยงค ์(อู่ช่างโจ) ถึงแยก
ซอยศูนย์ยา 

384,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 14ซอยบ้านนายชาญชัย ศรีทา ถึงปากคลอง 388,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15จากแยกถนนสายหลัก ไปซอยต้นโพธิ์ 470,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 จากบ้านนายแป้งหอม ชัยองอาจ ถึงบ้านนายสมบัติ 

อ่อนละมูล 
217,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 17 จากแยกศาลาประชาคมไปหมู่ที่ 13 498,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
17 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 18 จากบ้านนายชาญยุทธ  ทองสอง ถึงฟาร์มไก่ 500,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 18 จากบ้านผู้ช่วยมงคล สมศรี(ต่อจากเดิม)ถึงบ้านนายชาญ

ยุทธ ทองสอง 
488,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

19 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 20 จากบ้านนายถนอม เจาะพา ถึงบ้านนางปา แพงพรม 500,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
20 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 21 จากถนน 304 ข้างโรงไฟฟ้า ถึงบ้านนายดิเรก ชันพรมมา 500,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

2563 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

21 โครงการปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ าหมุ่ที่ 22 ซอย
บ้านนางสาวมณี สาพาที ถึงบ้านนายบุญยฤทธิ์ หนูแก้ว 

726,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 22ซอยบ้านนายอมร เชียงม้า ถึงสามแยกหนองปลาไหล 500,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
23 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 22จากบ้านเลียบสอง ไปเส้นบ้านแห่ 910,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 2ซอยบ้านนางสายทองชันพรมม ถึงชายทุ่ง 950,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
25 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3ซอยบ้านส.อบต.ชูเกียรติ ถึงถนน 304 900,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุนถึงบ้านนาย

สมพงค์ สุนทร 
867,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 จากสามแยกร้านค้าหน้าทางรถไฟ ถึง
บ้านคุณสมจิตร นึกชอบ 

581,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 14 ซอยบ้านส.อบต.บุญนาค (ต่อจากเดิม) 120,000 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันธ์ 
 รวม 14,146,000  

 

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีโครงการค้างเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง
ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดสรรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่าง ให้เพียงพอ 
 

4.2..4 โครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/เหลือจ่าย/งบกลาง/งบอุทกภัย ประจ าปี 2563 ไม่ได้ด าเนินงาน
และลงนามในสัญญา สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุนเฉพาะกิจ2563 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
1 โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  
80,000 

 (งบกลาง) 2563 
กันเงินไม่ก่อหนี้

ผูกพันธ์ 
ปัญหา/อุปสรรค เนื่องอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันสิ้นปีงบประมาณปีงบประมาณ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

4.2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2551-
2565) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน
ค่าเฉลี่ยที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 15 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 13 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60  
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 6 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 2 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 3 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 3 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3 
     3.8 แผนงาน (5) 2 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 2 

รวมคะแนน 100 64 

4.3.ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 4 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 8 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
     5.1.ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.83 
     5.2.ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.50 
     5.3.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 4.56 
     5.4.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (5) 4.67 
     5.5.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) 4.67 
     5.6.โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 4.67 
     5.7.โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.50 
     5.8.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(5) 4.83 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 4.50 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 4.33 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 4.50 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.83 

รวมคะแนน 100 82.33 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบเดือนตุลาคม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

4.4.ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้สรุปผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 และมีข้อเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1.การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการให้เสร็จ

สิ้นตามแผนด าเนินการ 

2.การตั้งงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณาตั้งงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถ

ปฏิบัติงานได้  เพื่อลดปัญหาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิม-ลด งบประมาณ  และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

งบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 

3.พิจารณาการสรรหาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองช่างให้เพียงพอกับปริมาณงานและโครงการที่

ได้รับการอนุมัติเพ่ือป้องกันการด าเนินงานไม่ทันปีงบประมาณและความต่อเนื่องของโครงการ 
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