
 

ส่วนที่  3   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

...............................................  
 
1. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงาน ได้ดังนี้  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการพาณิชย์ 
3.แผนงานการเกษตร 

47 49,086,700 10 1,588,261.50 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6.แผนงานงบกลาง 

39 7,841,000 17 6,154,565.42 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

9 496,200 4 154,640 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

10 1,480,000 3 840,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 

12 480,000 2 144,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานงบกลาง 

17 2,365,000 8 424,965.20 

รวม 134 61,748,900 44 9,306,432.12 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

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.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

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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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 32 17,170,700 40 28,137,700 47 49,086,700 51 51,020,600 50 46,621,700 220 192,037,400 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

34 7,344,000 38 7,398,000 39 7,841,000 40 7,861,000 40 7,861,000 191 38,305,000 

3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 210,000 8 210,000 9 496,200 10 696,200 10 696,200 45 2,308,600 

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 12 480,000 13 500,000 13 500,000 61 2,460,000 

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 111 28,653,700 125 40,240,700 134 61,748,900 141 63,922,800 140 59,523,700 651 254,090,000 

 
 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    

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 10 7.46 4 2.98 33 24.63 - - - - 47 35.07 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  17 12.69 - - 22 16.42 - - - - 39 29.10 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

4 2.99 - - 5 3.73 - - - - 9 6.72 

4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

3 2.24 - - 7 5.22 - - - - 10 7.46 

5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.49 - - 10 7.46 - - - - 12 8.96 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 8 5.97 - - 9 6.72 - - - - 17 12.69 

รวม 44 32.84 4 2.98 86 64.18 - - - - 134 100.00 
 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2563   

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
เงินจากหน่วยงานอื่น/ 
เงินนอกงบประมาณ 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,204,761.50 12.94 383,500 4.12 - - 1,588,261.50 17.07 
2.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  6,131,622.42 65.88 13,385 0.14 9,558 0.10 6,154,565.42 66.13 
3.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 61,140 0.66 93,500 1.01 - - 154,640 1.66 
4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - - - 840,000 9.03 840,000 9.03 
5.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 144,000 1.55 - - - - 144,000 1.55 
6.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 424,965.20 4.57 - - - - 424,965.20 4.56 

รวม 7,966,489.12 85.60 490,385 5.27 849,558 9.13 9,306,432.12 100.00 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี  2563   
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 
1. รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดท าหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา  

   9,558 9,558 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ 

   26,600 26,000 

3. รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัดทั่วประเทศ  
(เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต) 

    80,000 80,000 
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2. ผลด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้ ด าเนินการจริง 

 
2.1  การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

………………………………………….  
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 2 

1 56,000 ปรับปรุงถนนคสล. โดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
มีพื้นท่ีผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
200 ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

2. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 5 

1 156,000 ปรับปรุงถนนคสล. โดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
มีพื้นท่ีผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
553 ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

3. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 6 

1 143,000 ปรับปรุงถนนคสล. โดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
มีพื้นท่ีผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
509 ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

4. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
หมู่ที่ 7 

1 37,000 ปรับปรุงถนนคสล. โดยปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ 
มีพื้นท่ีผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 
134 ตารางเมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

5. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 
(ซอยบ้านนายวิชัย  
บุญเลิศ) 

1 121,000 ปรับปรุงถนน คสล.     
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 87 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

6. โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ลาดชะโด หมู่ 1 (เฉพาะ
ช่วงที่ช ารุด)  

1 200,000 ซ่อมสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 78 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 
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1.1 แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
7. โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบฝาท่อเหล็ก  
หมู่ 8 

1 386,000 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
จุดเริ่มต้นบ้านนาง
วรรณา ศิลาวงศ์ ถึง
แม่น้ าบางขาม กว้าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 
185 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร พร้อมวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร  จ านวน 33 ท่อน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง มีสภาพ 
แวดล้อมท่ีดีขึ้น 

8. โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 (บ้านนาง 
สายฝน  เพิ่มพูล)   
(จ่ายขาดเงินสะสม)   

1 383,500 ปรับปรงซ่อมสร้างถนน 
คสล.จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน
นางสายฝน เพิ่มพูน 
จุดสิ้นสุดบริเวณนานาย
เกษม บุญมั่น กว้าง 3 
เมตร ยาว 186 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

9. ติดตั้งบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ไฟฟูาสาธารณะ  
หมู่ 1 – 9    

1 59,661.50 ติดตั้งบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

รวม 9 1,542,161.50   
 

1.2   แผนงานการพาณิชย์  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ประปาหมู่บ้าน 
1 46,100 ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และ 
หมู่ที่ 8 จ านวน 2 แห่ง 

ท าให้ประชาชนได้รับ
น้ าประปาอย่างเพียงพอ  

รวม 1 46,100   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1  10 1,588,261.50   
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     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1 90,100 จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวัน หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และ
การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แก่เด็กเล็ก ศพด. ทุกคน   

เด็กเล็ก ศพด.ทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
มุจลินท์และโรงเรียนวัด
มุจลินท์ 

1 193,024.42 จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม
(นม)แก่เด็กเล็ก ศพด. 
ทุกคน 

เด็กเล็ก ศพด.ทุกคน
ได้รับอาหารเสริม(นม) 
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

1 
 

18,730 
 

จัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
การแสดงกิจกรรมการ 
แข่งขันแก่เด็กในพื้นที่ 
จ านวน 160 คน 

เด็กได้มีเวทีในการแสดง
ความสามารถ ได้รับการ
พัฒนาตนเอง 

4. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

1 6,669 จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ จัดท าเอกสาร
บอร์ดเผยแพร่ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน จ านวน  
89  คน 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา    
เสพติด 

5. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดมุจลินท์ 

1 451,200 อุดหนุนเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 1  แห่ง 

เด็กนักเรียน ป.1-6   
ทุกคน ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์
และโภชนาการที่ดี  

รวม 5 759,723.42   
 

2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1 โครงการรณรงค์ปูองกัน

โรคเอดส์  
1 300 จัดกิจกรรมการอบรมให้

ความรู้ จัดท าเอกสาร
บอร์ดเผยแพร่ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน จ านวน  
89 คน  

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้ในการปูองกัน
โรคเอดส ์

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรค     
พิษสุนัขบ้า 

1 19,200 จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดให้แก่
สุนัขมีเจ้าของและสุนัข
จรจัด จ านวน 800 ชุด 

สุนัขได้รับวัคซีนและ     
มีภูมิคุ้มกันโรคที่มี
ประสิทธิภาพปูองกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
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2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
3. โครงการพลังคนไทยร่วม

ใจปูองกันไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) (เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)  

1 9,558 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนได้จัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 และ
แจกจ่ายแก่ประชาชน 
จ านวน 9 หมู่บ้าน  

ประชาชนได้รับความรู้
สามารถจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการปูองกัน
ตนเองและส่วนรวมได้  

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-
19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการ
ปูองกันตนเอง (เงินสะสม)  

1 13,385 จัดกิจกรรมการอบรม   
ให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และการจัดท า
หน้ากากอนามัยในการ
ปูองกันตนเองแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 55 คน  

ประชาชนได้รับความรู้
ในการปูองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาและ
สามารถจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการปูองกัน
ตนเองได้รวมทั้งน าไป
ถ่ายทอดความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้    

รวม 4 42,443   
 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พ่ึง  
(กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ) 

1 - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
สานสัมพันธ์ท่ีดีแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ 
จ านวน  7 คน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับ
ความรู้ในการดูแลตนเอง
และขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

รวม 1 -   
 

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการสืบสานประเพณี

ไทยแห่เทียนหลอมใจวัน
เข้าพรรษา 

1 - จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษาร่วมกับส่วน
ราชการและประชาชน  
จ านวน  70  คน 

ส่วนราชการและ
ประชาชนได้ร่วมกันท านุ
บ ารุงศาสนาและสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

2. โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

1 29,499 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  จ านวน 80  
คน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เล่นกีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด  
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2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
3. อุดหนุนงบประมาณ

โครงการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

1 28,000 อุดหนุนงบประมาณแก่
จังหวัดลพบุรีในการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ร่วมกันน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  

รวม 3 57,499   
 

2.5 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 1 4,366,500 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกคน
ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ  

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
สังคมจากรัฐบาลจัดสรร
ให้  

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 866,400 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพแก่ผู้พิการทุกคนที่
ได้รับสิทธิสวัสดิการ 

ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
สังคมจากรัฐบาลจัดสรร
ให้  

3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 1 12,000 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ปุวยเอดส์ทุก
คนท่ีได้รับสิทธิสวัสดิการ  

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการสังคมจาก
รัฐบาลจัดสรรให้  

4. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มุจลินท์ 

1 50,000 จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น อบต.
มุจลินท์ จ านวน 1 แห่ง 

กองทุนฯ มีการ
เสริมสร้างสุขภาพการ
ปูองกันโรค การฟื้นฟูฯ 
การรักษาฯ ระดับปฐม
ภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการด ารง 
ชีวิตแก่ประชาชน  

รวม 4 5,294,900   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 17 6,154,565.42   

 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการปูองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
1 9,340 การตั้งจุดบริการ

ประชาชนทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกใน
การเดินทางและส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนน
ในชุมชน  

 



-27- 
 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
2. โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เงินสะสม)  

1 93,500 จัดการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อปท. แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
จ านวน 50 คน  

ประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ได้   

3. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1 1,800 ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  

ครุภัณฑ์มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน  

รวม 3 104,640   
 

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. อุดหนุนงบประมาณตาม

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแก่อ าเภอ
ท่าวุ้ง 

1 50,000 อุดหนุนเงินในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของอ าเภอ   
ท่าวุ้ง จ านวน 1 แห่ง 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ มี
งบประมาณในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

รวม 1 50,000   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 4 154,640   

 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ 

แก่ประชาชน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี (โครงการ
ส่งเสริมการตลาดและ
พัฒนาสินค้าที่ระลึก)  

1 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพส่งเสริมรายได้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี จ านวน 
30 คน 

ประชาชนได้รับความรู้
สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพหรือหา
รายได้เสริมได ้

2. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน  (เงินนอก
งบประมาณรายจ่าย)   

1 840,000 สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี 
จ านวน 9 กลุ่ม 

ประชาชนมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง   

3. โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

1 - จัดท าประชาคมท้องถิ่น
(ระดับต าบล) เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 1 ครั้ง  

ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น 

รวม 3 840,000   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4  3 840,000   
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      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการก าจัดวัชพืชและ

ผักตบชวาในแหล่งน้ า  
(คลองล าเป็ด หมู่ 4 และ
คลอง 1 ซ้าย 16 ขวา 
หมู่ 6 – 9 ) 

1 144,000 ด าเนินการก าจัดวัชพืช
และผักตบชวาในคลอง
ล าเป็ด และคลอง 1 
ซ้าย 16 ขวา จ านวน  
2 แห่ง  

คลองสามารถกักเก็บน้ า
ได้และสามารถระบาย
น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รวม 1 144,000   
 

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
2. โครงการรณรงค์รักษา

ความสะอาด big 
cleaning day 

1 - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา
ความสะอาดบริเวณ
สถานท่ีราชการ ถนน 
วัด และพื้นท่ีสาธารณะ 

สถานท่ีราชการ วัดและ
พื้นที่สาธารณะมีความ
สะอาด เรียบร้อย   

รวม - -   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5  2 144,000   

 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. โครงการพิธีรับพระราชทาน

พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชิน ีเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  พุทธศักราช 
2562   
(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นวันส าคัญหรือพิธีส าคัญ
ของราชการ) 

1 14,666 จัดพิธีพระราชทาน   
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
เพื่อส่งมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์ให้กับ
ประชาชนและหน่วยงาน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
733 ครัวเรือน  

ประชาชนทุกครัวเรือน 
และหน่วยงานในสังกัด 
อปท. ได้รับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีไว้เคารพสักการะ
ทุกครัวเรือน เพื่อน้อม
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ อันหาที่สุด
มิได ้
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  
(ค่ารังวัดที่สาธารณะ)  

1 22,370 เพื่อทราบแนวเขตที่
สาธารณะ ปูองกันการ
บุกรุก เข้าท าประโยชน์
โดยไม่ถูกกฎหมาย ลด
ข้อพิพาทเรื่องแนวเขต
ที่ดิน จ านวน 2 แห่ง  

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การระวังช้ีแนวเขตที่ดิน
ข้างเคียงที่มีแนวเขต
ติดต่อกับท่ีสาธารณ-
ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
ไม่รุกล้ าที่สาธารณ-
ประโยชน์ มีส่วนร่วม    
ในการดูแลรักษาที่ 
สาธารณประโยชน ์

3. อุดหนุนงบประมาณ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
อ าเภอท่าวุ้ง  

1 12,000 อุดหนุนเงินในการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ ของ
อ าเภอท่าวุ้ง จ านวน  
1 แห่ง 

ส่วนราชการและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของอ าเภอท่าวุ้ง 

4. โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อต้าน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

1 - จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางช่อง
ต่างๆ ของ อบต.,การ
แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการต่างๆ
การส่งเสริมให้พนักงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ การ
ด าเนินงานของ อบต.
เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

5. อุดหนุนงบประมาณ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. (สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอท่าวุ้ง 

1 18,000 อุดหนุนเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอ
ท่าวุ้ง จ านวน 1 แห่ง 

อปท. มีสถานท่ีกลาง 
ระดับอ าเภอ เพื่อเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

6. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

1 45,833.50 ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  

ครุภัณฑ์มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน  

รวม 6 112,869.50   
 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน 
1 5,523.20 ค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  

ครุภัณฑ์มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน  

รวม 1 5,523.20   
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6.3 แผนงานงบกลาง    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่ 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริง 
หรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 
1. เงินส ารองจ่าย 1 306,572.50 ค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือประชาชน
บ าบัดความเดือดร้อน
จากเหตุสาธารณภัย 
จ านวน 21 ราย 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ บ าบัดความ
เดือดร้อนจากเหตุ      
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

รวม 1 306,572.50   
รวมโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6  8 424,965.20   

 

รวม  6  ยุทธศาสตร์  จ านวน  44  โครงการ  งบประมาณ  9,306,432.12  บาท 
 

2.2   โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 6 – 9  สายพนังกั้นน้ า  (งบประมาณจากเงินสะสม) 4,209,000 
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 – 4 สายพนังกั้นน้ า 

(งบประมาณจากเงินสะสม) 
1,176,000 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแดง หมู่ 3 
(งบประมาณจากเงินสะสม) 

1,658,000 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ 6 (งบประมาณจาก
เงินสะสม) 

2,621,000 

 รวม 9,664,000 
 
2.3  ผลการจัดหาครุภัณฑ ์ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   ส านักงานปลัด 
   - ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  
   - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 
   - โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน 2 ตัว 
   กองคลัง 
   - ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  จ านวน 7 ตู้  
   - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 
   - โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน 2 ตัว  

 
 

6,900 
6,400 
9,600 

 
38,500 

6,400 
9,600 
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   ส านักงานปลัด 
   - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน 2 เครื่อง 
   กองคลัง 
   - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน 1 เครื่อง 
   - เครื่องพิมพ์ 

 
 

1,360 
 

680 
4,000 

3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   ส านักงานปลัด 
   - เครื่องตัดหญ้า  จ านวน 1 เครื่อง  

 
 

8,500 

รวม 91,940  
 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
1 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

  - หัวฉีดปรับฝอย แบบสวมเร็ว  จ านวน 1 อัน 
 

2,900 
รวม 2,900 

 
3. แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  

  - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จ านวน 1 เครื่อง 
 

31,500 

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  - เครื่องพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง   

 
9,900 

รวม 41,400 
 

4. แผนงานการศึกษา  
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

วัดมุจลินท์ (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
(โทรทัศน์ ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม)  

26,600 

รวม 26,600 
 

************************** 


