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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการ และให้  “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่ามี
ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ
ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ขอขอบคุณทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256 5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ต่อไป 
  
 
                องค์การบริหารสว่นต าบลมุจลนิท์ 
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ส่วนที่  1  
บทน า 

...............................................  
 

 ตามระเบียบก ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25 61 หมวด 6  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” 
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน  
    
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด  ซึ่งการติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการ
ด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในกรณีที่เกิดปัญหา
และอุปสรรค  ดังนั้น การประเมินผล  จึงหมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการ หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2. 1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้  
 2.2  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   
         แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบีย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย   

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
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2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

         โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   
 

ขั้นตอนที่ ๔    
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)    

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลมุจลินท์ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.มุจลินท์ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลมุจลินท์ 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลมุจลินท์ 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลมุจลินท์ 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลมุจลินท์ ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 
 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 

1 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญหรือวิสามัญ
แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือท่ีประชุมแห่งสภาท้องถิ่น สามารถ
อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
3) ประธานสภาท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอ
ความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภา
ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1) ผู้บริหารท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 
2) เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ  

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ดังนี้   

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๑๐.

3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม   ๒๕62  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณา การติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วยแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแนวทางการพิจารณาการ ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               (3)  ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน e-plan  (www.dla.go.th) 
๒.  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ    

                เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  4.1  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีข้อมูล ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4.2   ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     

 
………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

...............................................  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   
1.  วิสัยทัศน์  
 “คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
2.  ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
 
3.  กลยุทธ์ 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาใน
อนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ และ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนด  
กลยุทธ์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ระบบ
ระบายน้ า   
2. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
2. ส่งเสริมการศึกษา  
3. ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค  
4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย    

1. รักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ   

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  

………………………………………………… 



ส่วนที่  3   
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
…………………………………………. 

 

1.  การสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)  ประจ าปีงบประมาณ  2562 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ดังนี้ 

 
 

 
   

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 

 
 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลา         
 ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์     
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
      (1)   ครั้งที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)   ครั้งที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  (3)   ครั้งที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)   ครั้งที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)  
           

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ปีที่  3   2563 ปีที่  4   2564 ปีที่  5   2565 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 17,941,700 41 32,762,700 44 41,901,700 48 42,951,700 52 45,331,700 220 177,035,500 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

34 7,344,000 38 7,398,000 38 7,741,000 38 7,741,000 38 7,741,000 186 37,965,000 

3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 40 1,050,000 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

9 1,180,000 10 1,480,000 10 1,480,000 10 1,480,000 10 1,480,000 49 7,100,000 

5.  การพัฒนาด้านทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 480,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 12 500,000 59 2,480,000 

6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 17 2,269,000 17 2,515,000 17 2,365,000 17 2,365,000 17 2,365,000 85 11,879,000 
รวม 113 29,424,700 126 44,865,700 129 54,197,700 133 55,247,700 137 57,627,700 639 237,509,500 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ   

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ  
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ  
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ  
ที่มีการขอยกเลิก 

จ านวนโครงการ  
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 1.59 - - 39 30.95 - - - - 41 32.54 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  24 19.05 - - 14 11.11 - - - - 38 30.16 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

3 2.38 - - 5 3.97 - - - - 8 6.35 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

6 4.76 - - 4 3.17 - - - - 10 7.94 

5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม 8 6.35 - - 4 3.17 - - - - 12 9.52 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8 6.35 - - 9 7.15 - - - - 17 13.49 

รวม 51 40.48 - - 75 59.52 - - - - 126 100.00 
 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562   

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
เงินจากหน่วยงานอื่น/ 
เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 279,520 3.43 - - - - 279,520 3.43 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  6,366,362.48 78.12 - - - - 6,366,362.48 78.12 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 68,975 0.85 - - - - 68,975 0.85 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  305,356 3.75 - - 799,280 9.81 1,104,636 13.56 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,020 0.43 - - - - 35,020 0.43 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 294,526.50 3.61 - - - - 294,526.50 3.61 

รวม 7,349,759.98 90.19 - - 799,280 9.81 8,149,039.98 100.00 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี  2562   
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 
- - - - - - 

      
      
      
      

 
ส่วนที่ 4  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

ปัญหา อุปสรรค 
1. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ และระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
2. การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่เป็นของหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแล เช่น 

ส านักงานชลประทาน  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จึงไม่สามารถจัดท าโครงการต่างๆ ได้    
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การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ในภาพรวม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ได้จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์  
จ านวน 90 ชุด  โดยได้แจกจ่ายแบบประเมินฯ เพื่อท าการสุ่มส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีต าบล
มุจลินท์  ทั้ง  9  หมู่บ้าน และได้รวบรวมผลการส ารวจจากจ านวนผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ในแต่ละระดับ
ความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี ้ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   
 ชาย      จ านวน  39  ราย 
 หญิง   จ านวน   51  ราย 

2. อายุ  
 ต่ ากว่า  20  ปี     จ านวน    1  ราย 
 2 0 – 30  ปี  จ านวน    1  ราย 
 31 – 40  ปี  จ านวน  1 0  ราย 
 41 – 50  ปี  จ านวน  2 7  ราย 
 51 – 60  ปี  จ านวน  31  ราย 
 60 ปีขึ้นไป  จ านวน  20  ราย 

3. การศึกษา  
 ประถมศึกษา   จ านวน  3 9  ราย 
 มัธยมศึกษา   จ านวน  3 0  ราย 
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า    จ านวน  14  ราย 
 ปริญญาตรี   จ านวน    7  ราย 
 สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน    0   ราย 

4.  อาชีพ 
 รับราชการ  จ านวน    4  ราย 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  16  ราย 
 ค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัว จ านวน    6  ราย 
 รับจ้าง   จ านวน  35  ราย 

นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน    1  ราย 
เกษตรกร  จ านวน   28  ราย 
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แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง    :    แบบที่ 3 /1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน     4  ธันวาคม  2562  
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 41 2 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  38 24 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 8 3 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  10 6 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 8 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 17 8 

รวม 126 51 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 30 40 30 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 15 70 15 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 20 65 15 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 25 60 15 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 15 75 10 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 50 40 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 15 65 20 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 20 45 35 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 20 70 10 

ภาพรวม 19% 60% 21% 
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5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.10 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.10 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.00 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.10 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.90 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.20 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.30 

ภาพรวม 7.08 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.86 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.60 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.20 

ภาพรวม 7.94 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตัว 164 720 +556 
2. ประชาชนที่ได้รับความรู้ในการปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น 

คน - 54 +54 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.26 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.34 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.40 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.44 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.60 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.58 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.30 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.48 

ภาพรวม 7.42 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. สัญญาณไฟกระพริบ ชุด - 4 +4 
2. กระจกนูนโค้ง อัน - 6 +6 
     
     
     

 
 
 
 
 

 
 
 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.52 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.40 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.44 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.70 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 

ภาพรวม 7.56 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ครั้ง 1 1 - 
2. โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
แกนน าชุมชน 

ครั้ง 1 1 - 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.74 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.60 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.80 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.94 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.66 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.76 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.88 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.08 

ภาพรวม 7.80 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน  ต้น - 350 +350 
2. จุดรวบรวมขยะอันตรายมีถังขยะอันตรายประจ าจุด   ถัง - 12 +12 
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ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.10 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.18 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.08 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.20 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.14 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.06 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.10 

ภาพรวม 7.10 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ทีไ่ด้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    

………………………………………….   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ 1 – 9  56,600 
2. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 223,420 

รวม 280,020 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดมุจลินท์  (ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์)   

156,440 

2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์และโรงเรียนวัดมุจลินท์ 248,159.48 
3. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 504 
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 16,923 
5. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 4,889 
6. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1,800 
7. โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1,800 
8. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์  300 
9. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2,316 

10. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
(โครงการอบรมหมอหมู่บ้านฯ, โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน) 

42,369 

11. โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 15,110 
12. โครงการคนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย 300 
13. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 24,405 
14. อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 28,000 
15. อุดหนุนงบประมาณโครงการ 121 ปี จากโพหวีสู่ท่าวุ้ง 30,000 
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 41,747 
17. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,357,900 
18. เบี้ยยังชีพคนพิการ 850,400 
19. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 12,000 
20. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุจลินท์ 481,000 
21. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มุจลินท์ 50,000 
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     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

22. โครงการปูองกันเด็กจมน้ าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ - 
23. การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาและที่แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง - 
24. โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา - 

รวม 6,366,362.48 
 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม,่สงกรานต์ 18,575 
2. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่อ าเภอท่าวุ้ง 50,000 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย 400 

รวม 68,975 
  

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 478 
2. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน  (เงินนอกงบประมาณรายจ่าย)   799,280 
3. โครงการประชาคมหมู่บ้าน 540 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น แกนน าชุมชน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนต าบลมุจลินท์ 
96,239 

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 450 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบลมุจลินท์ 207,649 

รวม 1,104,636 
 

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการรักษาคูคลอง ท าความสะอาด ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ า - 
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 22,700 
3. โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 450 
4. โครงการสร้างจิตส านึกการจัดการขยะในชุมชน 300 
5. โครงการณรงค์รักษาความสะอาด big cleaning day 1,680 
6. โครงการรักน้ ารักปุารักษาแผ่นดิน 9,890 
7. โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - 

รวม 35,020 
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       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ 94,943 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ (ค่าพวงมาลา, 

ค่ารังวัดที่สาธารณะ)  
8,460 

3. อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอท่าวุ้ง  10,000 
4. อุดหนุนงบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 
18,000 

5. ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน (ส านักงานปลัด, กองคลัง) 135,777.10 
6. เงินส ารองจ่าย 19,024 
7. ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง)   8,322.40 
8. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  - 

รวม 294,526.50 
 

รวม  6  ยุทธศาสตร์  จ านวน  51  โครงการ  งบประมาณ  8,149,539.98  บาท 
 
การจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
 

1 
จัดหาครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัด, กองคลัง) 
-  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  (ส านักงานปลัด)  จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,200  บาท 
   ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ  (ส านักงานปลัด)  จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,100  บาท 
   ตู้เหล็กเก็บแฟูม 4 ชั้น  (ส านักงานปลัด)  จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน  4,200  บาท  

 
10,500 

2 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   เครื่องส ารองไฟฟูา (ส านักงานปลัด)  จ านวน 4 เครื่อง  เป็นเงิน  8,400  บาท 
   เครื่องส ารองไฟฟูา (กองคลัง)  จ านวน 4 เครื่อง  เป็นเงิน  9,200  บาท 
   โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน  2,350  บาท 

 
19,950 

รวม 30,450  
 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
 

1 
จัดหาครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัด)  
- ครุภัณฑ์อ่ืน  
  สัญญาณไฟกระพริบ จ านวน 4 ชุด  เป็นเงิน  18,800  บาท  

 
18,800 

รวม 18,800 
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3. แผนงานเคหะและชุมชน  
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
 

1 
จัดหาครุภัณฑ์ (กองช่าง)  
- ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 31,500  บาท 
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน  1  ตู้ เป็นเงิน  3,200  บาท  

 
34,700 

2 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  15,000  บาท  

15,000 

3 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
  เครื่องตบดิน  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  18,000  บาท 
  เลื่อยยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  4,900  บาท   

22,900 

รวม 72,600 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
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2.1   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 19.00 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 ๑4.12 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 52.88 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 8.25 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.75 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10.00 
   ๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 4.13 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 4.50 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.25 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.00 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 4.00 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.00 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86.00 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

19.00 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

๑4.12 
3.38 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 (3) ๒.37 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3) ๒.37 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์  
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strengit  (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat 
(อุปสรรค) 

(3) ๒ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

๕2.88 
8.25 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9.75 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 
๔.๐ 

(๑๐) 10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 4.13 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4.50 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) 4.25 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 4 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 86.00 
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2.2   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8.50 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 7.75 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.50 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9.00 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 48.25 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 3.63 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 5.00 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ  
ได้ถูกต้อง 

(๕) 3.63 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.00 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.00 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.00 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.00 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 3.25 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.00 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 3.25 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(๕) 4.50 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 5.00 
รวมคะแนน ๑๐๐ 82.00 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ   
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8.50 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 7.75 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนิน 
การต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 9.00 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อ  
ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

48.25 
3.63 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5.00 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ   หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร  คือกลุ่มเปูาหมายหลาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 3.63 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและ  เท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 4.00 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.00 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 3.25 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.00 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 3.25 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.50 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5.00 

รวมคะแนน ๑๐๐ 82.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.มุจลินท ์ 

อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1. ซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง  
ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 89,000.00 

2. ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 60,000.00 

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 230,000.00 

4. ค่าสาธารณูปโภค ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 333,000.00 

5. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 250,000.00 

6. จัดหาวัสดุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 150,000.00 

7. ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลอง หมู่ 1 - 9  ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 200,000.00 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองผักชี หมู่ 9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 1,261,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมุจลินท์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 227,990.00 

10. อาหารเสริม (นม) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 311,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
11. วันเด็กแห่งชาติ  ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 20,000.00 

12. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

13. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 2,000.00 

14. เสริมสร้างความรู้ประชาคมอาเซียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

15. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

16. ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

17. ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

18. รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

19. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

20. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 80,000.00 

21. มุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

22. มุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

23. มุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

24. สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนหลอม
ใจวันเข้าพรรษา 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

25. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

26. คนไทย รู้ไทย สืบสานความเป็นไทย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
27. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 30,000.00 

28. แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

29. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 39,000.00 

30. ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

31. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 4,442,400.00 

32. เบี้ยความพิการคนพิการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 940,800.00 

33. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 18,000.00 

34. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

35. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดมุจลินท์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 520,000.00 

36. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 28,000.00 

37. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

38. เล่านิทานคุณธรรม ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

39. ประเพณีวันเข้าพรรษา ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

40. ส่งเสริมการประหยัดและการออม
ของนักเรียน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

41. เยี่ยมบ้านนักเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
42. วิจัยในชั้นเรืยน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 0.00 

43. งานทะเบียนสถิตินักเรียน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

44. สวัสดีทักทาย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

45. ดูแลช่องปากเด็ก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

46. สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

47. ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

48. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

49. โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 180,000.00 

50. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

51. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

52. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
งาน 120 ปี จากโพหวีสู่ท่าวุ้ง  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

53. การด าเนินโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
54. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 20,000.00 

55. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
56. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ 
อปพร. 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

57. ซักซ้อมแผนปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

58. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 84,000.00 

59. ค่าตอบแทน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

60. จัดหาครุภัณฑ์ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

61. จัดหาวัสดุในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 90,000.00 

62. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

63. อุดหนุนงบประมาณการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
64. การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

65. เศรษฐกิจชุมชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 900,000.00 

66. ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

67. อบต.พบประชาชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

68. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น แกนน าชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 120,000.00 

69. ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

70. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรี ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
71. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 250,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
72. ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่ง
น้ า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 150,000.00 

73. คลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 10,000.00 

74. จัดหาวัสดุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 20,000.00 

75. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

76. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเพ่ือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

77. จัดการขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

78. สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

79. รณรงค์รักษาความสะอาด big 
cleaning day 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

80. รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
81. เงินเดือนและค่าตอบแทนฝุาย
การเมือง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 2,398,320.00 

82. เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและ
เงินเพ่ิมต่างๆ ฝุายประจ า  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 4,607,400.00 

83. ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 97,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
84. อบรมและศึกษาดูงาน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 250,000.00 

85. ค่าตอบแทน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 323,000.00 

86. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 430,950.00 

87. จัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 25,000.00 

88. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

89. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 155,000.00 

90. ค่าสาธารณูปโภค ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 289,000.00 

91. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 22,000.00 

92. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งของ 
อปท.และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 300,000.00 

93. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็น
วันส าคัญหรือพิธีส าคัญของราชการ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

94. จัดหาวัสดุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 260,000.00 

95. จัดหาครุภัณฑ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 32,850.00 

96. เงินเดือนและเงินเพ่ิมต่างๆ ฝุาย
ประจ า 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 271,980.00 

97. ค่าตอบแทน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 2,000.00 

98. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 104,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
99. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 15,000.00 

100. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000.00 

101. เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
เงินเพ่ิมต่างๆ ฝุายประจ า  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 682,320.00 

102. ค่าตอบแทน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 98,800.00 

103. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 750,000.00 

104. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 80,000.00 

105. ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างผู้ควบคุม
งานให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 30,000.00 

106. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 20,000.00 

107. จัดหาวัสดุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 835,590.00 

108. จัดหาครุภัณฑ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

 56,800.00 

109. เงินส ารองจ่าย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 300,000.00 

110. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 138,000.00 
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อบต.มุจลินท์  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    
111. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 
 40,000.00 

112. อุดหนุนงบประมาณโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 10,000.00 

113. การส่งเสริมกิจกรรมการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

114. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมุจลินท์  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

115. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การแจ้งเตือน ความรู้ต่างๆ  

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

116. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  0.00 
117. ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

118. ให้บริการประชาชนล่วงเวลาหรือ
พักเท่ียง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

119. บริการอินเตอร์เน็ต ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

120. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

121. ส ารวจและประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

122. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

123. กิจกรรม 5 ส. ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

124. ลดการใช้พลังงาน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

125. การส ารวจ ตรวจสอบหรือจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ต าบลมุจลินท์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 0.00 

126. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 18,000.00 

รวม  24,400,000.00  
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รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย  ปี 2562 
อบต.มุจลินท ์

อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1. ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

1 บันทึกข้อความ 
82302/001 

05/10/2561 5 2,805.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/021 

23/11/2561 5 6,500.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/040 

15/01/2562 5 1,800.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82303/041 

15/01/2562 5 1,250.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/044 

13/02/2562 5 3,300.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/062 

11/03/2562 5 1,575.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/065 

13/03/2562 3 2,100.00 

  
8 บันทึกข้อความ 
82302/087 

07/05/2562 7 1,375.00 

  9 ใบสั่งซื้อ 11/2562 14/06/2562 5 11,450.00 

  
10 บันทึกข้อความ 
82302/137 

09/08/2562 3 1,375.00 

  
11 บันทึกข้อความ 
82302/163 

06/09/2562 3 150.00 

  12 ใบสั่งซื้อ 23/2562 06/09/2562 3 10,000.00 

  
13 บันทึกข้อความ 
82302/171 

11/09/2562 3 420.00 

  14 ใบสั่งซื้อ 14/2562 05/07/2562 5 12,500.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
3/2562 

20/11/2561 20 26,700.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/030 

28/03/2562 3 4,650.00 

  3 ใบสั่งจ้าง 23/2562 08/05/2562 3 40,000.00 
  4 ใบสั่งจ้าง 60/2562 06/08/2562 20 40,000.00 
  5 ใบสั่งจ้าง 61/2562 09/08/2562 15 42,500.00 
  6 ใบสั่งจ้าง 76/2562 05/09/2562 15 18,270.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/067 

21/08/2562 3 8,300.00 

  8 ใบสั่งจ้าง 7/2562 29/03/2562 30 37,300.00 

  
9 บันทึกข้อความ 
82302/040 

15/07/2562 3 5,700.00 

3. จัดหาวัสดุ 
1 บันทึกข้อความ 
82302/003 

11/10/2561 5 4,340.00 

  
2 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
1/2562 

02/11/2561 5 11,350.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/042 

15/01/2562 5 2,730.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท ์

1 ฎ.85/2562 01/10/2561 21 11,760.00 

  2 ฎ.220/2562 01/12/2561 18 10,080.00 
  3 ฎ.148/2562 01/11/2561 22 12,320.00 
  4 ฎ.296/2562 01/01/2562 21 11,760.00 
  5 ฎ.360/2562 01/02/2562 19 11,400.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  6 ฎ.454/2562 01/03/2562 21 12,600.00 
  7 ฎ.542/2562 01/04/2562 18 10,800.00 
  8 ฎ.631/2562 01/05/2562 18 7,200.00 
  9 ฎ.729/2562 01/06/2562 19 6,680.00 
  10 ฎ.783/2562 01/07/2562 20 6,800.00 
  11 ฎ.911/2562 01/08/2562 16 5,440.00 
  12 1000/2562 01/09/2562 21 7,140.00 
  13 ฎ.687/2562 28/06/2562 1 6,000.00 
  14 ฎ.819/2562 19/08/2562 1 28,900.00 
  15 ฎ.854/2562 28/08/2562 1 2,400.00 
  16 ฎ.901/2562 06/09/2562 1 5,160.00 

5. อาหารเสริม (นม) 
1 สัญญาซื้อขาย 
1/2562 

01/11/2561 100 81,190.62 

  2 ใบสั่งซื้อ 1/2562 01/11/2561 100 18,937.24 
  3 ใบสั่งซื้อ 2/2562 13/03/2562 7 36,128.40 

  
4 สัญญาซื้อขาย 
3/2562 

15/05/2562 22 16,647.40 

  5 ใบสั่งซื้อ 4/2562 24/06/2562 8 6,106.24 
  6 ใบสั่งซื้อ 7/2562 01/07/2562 20 15,265.60 
  7 ใบสั่งซื้อ 9/2562 01/08/2562 21 16,305.24 
  8 ใบสั่งซื้อ 11/2562 01/09/2562 21 16,265.76 
  9 ใบสั่งซื้อ 27/2562 11/09/2562 15 27,448.20 
  10 ใบสั่งซื้อ 9/2562 16/05/2562 22 2,605.68 
  11 ใบสั่งซื้อ 5/2562 24/06/2562 8 894.88 
  12 ใบสั่งซื้อ 6/2562 01/07/2562 20 2,237.20 
  13 ใบสั่งซื้อ 8/2562 01/08/2562 16 1,789.76 
  14 ใบสั่งซื้อ 10/2562 01/09/2562 21 2,349.06 
  15 ใบสั่งซื้อ 29/2562 11/09/2562 15 3,988.20 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6. วันเด็กแห่งชาติ  1 ฎ.261/2562 31/01/2562 1 4,900.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/034 

07/01/2562 5 1,023.00 

  
3 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
5/2562 

09/01/2562 3 10,500.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/021 

07/01/2562 3 500.00 

7. เสริมสร้างความรู้ประชาคม
อาเซียน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/127 

26/07/2562 5 504.00 

8. ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/059 

08/08/2562 3 2,125.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/134 

07/08/2562 3 2,464.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/053 

26/07/2562 3 300.00 

9. ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1 บันทึกข้อความ 
82302/061 

08/08/2562 3 1,800.00 

10. ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

1 บันทึกข้อความ 
82302/062 

08/08/2562 1800 1,800.00 

11. รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ 
1 บันทึกข้อความ 
82302/054 

02/08/2562 3 300.00 

12. ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน  

1 บันทึกข้อความ 
82303/006 

18/10/2561 5 2,430.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/020 

04/01/2562 5 9,400.00 

13. มุจลินท์ร่วมใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

1 ฎ.258/2562 11/04/2562 1 600.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/036 

04/04/2562 3 450.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/071 

04/04/2562 3 3,560.00 

  4 ใบสั่งจ้าง 21/2562 09/04/2562 3 10,500.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
14. คนไทย รู้ไทย สืบสาน
ความเป็นไทย 

1 บันทึกข้อความ 
82302/077 

28/08/2562 3 300.00 

15. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1 ลบ 82302/206 12/03/2562 3 700.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/057 

05/03/2562 3 5,705.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/027 

15/03/2562 3 4,000.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/028 

15/03/2562 3 6,000.00 

  5 ฎ.511/2562 30/04/2562 1 3,200.00 
  6 ฎ.386/2562 21/03/2562 1 4,800.00 
16. ส่งเสริมและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

1 ฎ.750/2562 02/08/2562 1 2,100.00 

  2 ฎ.788/2562 05/08/2562 1 18,000.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/049 

15/07/2562 3 300.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/051 

26/07/2562 5 6,500.00 

  5 ใบสั่งจ้าง 59/2562 01/08/2562 3 13,000.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/124 

26/07/2562 3 1,847.00 

17. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ฎ.886/25652 01/10/2561 365 4,357,900.00 
18. เบี้ยความพิการคนพิการ 1 ฎ.889/2562 01/10/2561 365 850,400.00 
19. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 1 ฎ.990/2562 01/10/2561 365 12,000.00 
20. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

1 ฎ.192/2562 25/12/2561 1 50,000.00 

21. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดมุจลินท์ 

1 ฎ.130/2562 01/10/2561 90 123,000.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2 ฎ.303/2562 01/01/2562 90 124,000.00 
  3 ฎ.632/2562 01/04/2562 90 116,000.00 
  4 ฎ.815/2562 01/07/2562 90 118,000.00 
22. อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 

1 ฎ.243/2562 23/01/2562 1 28,000.00 

23. สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

1 ฎ.382/2562 15/03/2562 1 2,316.00 

24. โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

1 ฎ.889/2562 04/08/2562 1 3,600.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/065 

19/08/2562 3 9,450.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/145 

19/08/2562 3 2,626.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/066 

19/08/2562 3 6,480.00 

  5 ฎ.922/2562 10/09/2562 1 1,800.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/068 

19/08/2562 3 4,950.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/069 

19/08/2562 7 6,480.00 

  
8 บันทึกข้อความ 
82302/152 

22/08/2562 5 1,632.00 

  
9 บันทึกข้อความ 
82302/069 

11/09/2562 3 1,706.00 

  
10 บันทึกข้อความ 
82302/1018 

02/09/2562 5 300.00 

  11 ฎ.984/2562 27/08/2562 1 1,200.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  
12 บันทึกข้อความ 
82302/081 

06/09/2562 7 1,125.00 

  
13 บันทึกข้อความ 
82302/172 

11/09/2562 3 220.00 

  
14 บันทึกข้อความ 
82302/174 

11/09/2562 3 800.00 

25. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1 บันทึกข้อความ 
82302/002 

04/10/2561 5 600.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/004 

12/10/2561 5 600.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/005 

16/10/2561 5 600.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/008 

29/10/2561 5 600.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/011 

12/11/2561 5 600.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/012 

19/11/2561 5 600.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/016 

29/11/2561 15 5,400.00 

26. อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการงาน 120 ปี จากโพ
หวีสู่ท่าวุ้ง  

1 ฎ.193/2562 25/12/2561 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
27. ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/029 

18/12/2561 5 275.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/018 

18/12/2561 5 900.00 

  3 ฎ.259/2562 28/01/2562 1 8,400.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/033 

04/04/2562 3 300.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/072 

04/04/2562 3 300.00 

  6 ฎ.544/2562 03/05/2562 1 8,400.00 
28. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/022 

07/01/2562 5 4,500.00 

29. อุดหนุนงบประมาณการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

1 ฎ.229/2562 10/01/2562 1 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
30. การส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบอาชีพแก่
ประชาชน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/052 

26/07/2562 3 478.00 

31. เศรษฐกิจชุมชน 1 ฎ.20/2562 05/10/2561 1 100,000.00 
  2 ฎ.21/2562 05/10/2561 1 100,000.00 
  3 ฎ.22/2562 05/10/2561 1 89,000.00 
  4 ฎ.23/2562 05/10/2561 1 100,000.00 
  5 ฎ.24/2562 05/10/2561 1 100,000.00 
  6 ฎ.25/2562 05/10/2561 1 100,000.00 
  7 ฎ.26/2562 05/10/2561 1 68,280.00 
  8 ฎ.27/2562 05/10/2561 1 42,000.00 
  9 ฎ.28/2562 05/10/2561 1 100,000.00 

32. ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
1 บันทึกข้อความ 
82302/058 

05/03/2562 3 540.00 

33. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น แกน
น าชุมชน 

1 ฎ.639/2562 10/06/2562 1 1,800.00 

  2 ใบสั่งจ้าง 36/2562 07/06/2562 5 27,000.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3 ฎ.651/2562 14/06/2562 1 59,605.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/043 

04/06/2562 3 300.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/044 

06/06/2562 3 6,720.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/104 

04/06/2562 3 814.00 

34. ส่งเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 บันทึกข้อความ 
82302/056 

02/08/2562 3 450.00 

35. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 ฎ.484/2562 22/04/2562 1 1,200.00 

  2 สัญญาจ้าง 1/2562 23/04/2562 2 56,000.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/081 

10/04/2562 5 2,389.00 

  4 ใบสั่งจ้าง 22/2562 17/04/2562 5 10,560.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/035 

04/04/2562 3 300.00 

  6 ฎ.503/2562 25/04/2562 1 137,200.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
36. การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

1 ใบสั่งซื้อ 8/2562 22/05/2562 5 16,200.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/031 

29/03/2562 9 6,500.00 

37. รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1 บันทึกข้อความ 
82302/057 

02/08/2562 3 450.00 

38. สร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะในชุมชน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/064 

08/08/2562 3 300.00 

39. รณรงค์รักษาความสะอาด 
big cleaning day 

1 บันทึกข้อความ 
82302/128 

01/08/2562 3 1,680.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

40. รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 
1 บันทึกข้อความ 
82302/050 

31/07/2562 3 450.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/131 

02/08/2562 3 440.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/132 

02/08/2562 3 9,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
41. อบรมและศึกษาดูงาน 1 ฎ.884/2562 02/09/2562 1 3,000.00 
  2 ฎ.902/2562 09/09/2562 1 57,255.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/076 

28/08/2562 3 300.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/151 

22/08/2562 5 1,000.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/150 

22/08/2562 5 1,268.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/075 

28/08/2562 3 5,120.00 

  7 ใบสั่งจ้าง 75/2562 29/08/2562 5 27,000.00 
42. จัดท าเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
4/2562 

14/12/2561 30 7,900.00 

43. รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

1 บันทึกข้อความ 
82302/010 

02/11/2561 7 5,250.00 

44. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
1/2562 

05/11/2561 5 15,264.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/008 

08/11/2561 5 9,100.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/014 

11/12/2561 7 1,765.50 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/013 

06/12/2561 5 900.00 

  5 ใบสั่งจ้าง 6/2562 12/03/2562 30 38,850.00 

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/025 

13/02/2562 5 1,200.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/040 

17/05/2562 5 3,400.00 

  
8 บันทึกข้อความ 
82302/029 

28/03/2562 3 2,100.00 

  
9 บันทึกข้อความ 
82302/047 

15/07/2562 5 2,550.00 

  
10 สัญญาจ้างท าของ 
2/2562 

11/09/2562 30 60,647.60 

45. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

1 บันทึกข้อความ 
82302/001 

10/10/2561 3 1,000.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/007 

19/10/2561 3 1,000.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/149 

04/12/2561 1 6,460.00 

46. จัดหาวัสดุ 
1 บันทึกข้อความ 
82302/012 

12/10/2561 5 150.00 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/011 

07/11/2561 5 160.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/017 

12/11/2561 5 1,656.00 

  
4 บันทึกข้อความ 
82302/023 

30/11/2561 5 1,087.00 

  
5 บันทึกข้อความ 
82302/028 

13/12/2561 5 150.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

  
6 บันทึกข้อความ 
82302/018 

12/11/2561 5 240.00 

  
7 บันทึกข้อความ 
82302/004 

11/10/2561 5 1,240.00 

  
8 บันทึกข้อความ 
82302/008 

07/11/2561 5 3,600.00 

  
9 บันทึกข้อความ 
82302/022 

30/11/2561 5 5,900.00 

  
10 บันทึกข้อความ 
82302/032 

07/01/2562 5 4,200.00 

  
11 บันทึกข้อความ 
82302/035 

07/01/2562 5 225.00 

  
12 บันทึกข้อความ 
82302/005 

12/10/2561 5 2,170.00 

  
13 บันทึกข้อความ 
82302/026 

12/12/2561 5 3,312.00 

  
14 บันทึกข้อความ 
82302/009 

07/11/2561 5 3,800.00 

  
15 บันทึกข้อความ 
82302/020 

23/11/2561 5 5,180.00 

  
16 บันทึกข้อความ 
82302/027 

12/12/2561 5 1,900.00 

  
17 บันทึกข้อความ 
82302/025 

12/11/2561 5 1,900.00 

  
18 บันทึกข้อความ 
82302/031 

07/01/2562 5 1,680.00 

  
19 บันทึกข้อความ 
82302/037 

08/01/2562 5 100.00 

47. จัดหาครุภัณฑ์ 
1 บันทึกข้อความ 
82302/033 

07/01/2562 5 9,200.00 
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อบต.มุจลินท์ ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
48. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1 บันทึกข้อความ 
82302/030 

13/05/2562 3 3,822.40 

  
2 บันทึกข้อความ 
82302/039 

17/05/2562 3 1,000.00 

  
3 บันทึกข้อความ 
82302/058 

02/08/2562 3 3,500.00 

49. จัดหาวัสดุ 
1 บันทึกข้อความ 
82302/019 

20/11/2561 7 6,600.00 

  
2 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
2/2562 

20/11/2561 7 14,000.00 

  
3 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
3/2562 

20/11/2561 7 11,200.00 

  
4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
4/2562 

20/11/2561 7 29,700.00 

50. เงินส ารองจ่าย 1 ฎ.77/2562 02/11/2561 1 15,736.00 
  2 ฎ.365/2562 04/03/2562 1 3,288.00 
51. อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจัดงานรัฐพิธี 

1 ฎ.151/2562 04/12/2561 1 10,000.00 

52. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอ
ท่าวุ้ง 

1 ฎ.228/2562 10/01/2562 1 18,000.00 

รวม 8,315,389.98 

 

************************************* 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน อีกท้ังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น  และมองว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
 3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 

4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ     
  
4.2 ข้อสังเกต 
 1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ครบตามแผนที่ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อย 
 2. การเสนอโครงการและการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาชนยังคงมีความต้องการให้โครงการต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพ
ด้านงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4.3 ปัญหา อุปสรรค 

1. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้   

2. การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากพบ
ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่เป็นของหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบดูแล เช่น ส านักงานชลประทาน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จึงไม่สามารถจัดท าโครงการต่างๆ ได้    
 
4.4 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั้น เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป หรือการประสานเพื่อขออนุญาต เพื่อให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้    
 
4.5 ผลสรุปภาพรวม 
 องค์การบริหารส่วน มุจลินท์ ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม ท า ให้ต าบลมุจลินท์ ได้รับก ารพัฒนาที่ดีข้ึน  แต่ปัญหาบางปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรง
จุด เพราะมีข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย งบประมาณไม่เพียงพอหรือพ้ืนที่ด าเนินการ รวมถึงประชาชน    
ไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมองว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที และต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนจึงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

……………………………………………………… 
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ภาพโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์   
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมซ่อมแซมประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
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กิจกรรมพ่นหมอกควันและแจกทรายก าจัดลูกน้ าเพ่ือก าจัดลูกน้ าและยุงลาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจ าปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 

การระงับเหตุอัคคีภัย 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น แกนน าชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต าบลมุจลินท์  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต าบลมุจลินท์ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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โครงการรักน้ ารักปุารักษาแผ่นดิน  

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอท่าวุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

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


