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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (2558 – 2560) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก    
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

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

     ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 “มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมดี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าด้วยธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
 
2. พันธกิจ 
  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขยายเขตไฟฟ้า/ประปาการสื่อสารโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
พัฒนาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 3. พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการบริการสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต 
 4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  จัดการก าจัดขยะ 
 5. พัฒนาด้านการบริหารและบริการแบบธรรมาภิบาลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปกครองท้องถิ่นแก่
ประชาชน ส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 



2 
 

3. จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 3.1  การคมนาคมสะดวก 

3.2 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
 3.3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.5  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 ประชาชนมีการศึกษาที่ดี ร่วมรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี             
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป 
  3.7 ประชาชนมีสุขภาพดี 
  3.8 พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3.9 ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษ 
 3.10 ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  3.11 ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั่วถึง 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี  1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
แนวทางท่ี  2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน 
แนวทางท่ี  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี  4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แนวทางท่ี  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
แนวทางท่ี  7. การพัฒนาแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี  8. การส่งเสริมการเกษตร 

 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี  1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
(3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  1.  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันส าคัญ 
แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1.  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี  3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางท่ี  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ

บริหารองค์กรและบุคลากร 
 
(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี  1.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 
(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

แนวทางท่ี  1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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1 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น √  
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√ 
 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√ 
 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น  √  
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขิงท้องถิ่น( SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

√ 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

√ 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√ 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
 
 
 
 
 

การก ากบกการับแผนยุทธศาาตรรขององอ์ขกรกก์รงอตวนยธองอิ ่ย 



5 
 

5. การวางแผนพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 
2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน  2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  พ.ศ. 2558 ปีที่ 2  พ.ศ. 2559 ปีที่ 3  พ.ศ. 2560 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

97 32,740,000.- 82 32,200,000.- 27 9,385,000.- 206 73,845,000.- 

2. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

7 1,200,000.- 3 1,100,000.- 2 350,000.- 12 2,650,000.- 

3. การพัฒนา
ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟู ศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 

7 900,000.- 1 30,000.- - - 8 930,000 

4. การพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการ
ที่ด ี

12 8,605,000.- - - - - 12 8,605,000.- 

5. การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4 1,000,000.- 1 50,000.- 1 500,000.- 6 1,650,000.- 

6. การพัฒนา
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยฯ 

2 5,500,000.- - - - - 2 5,500,000.- 

รวม 129 50,045,000.- 87 33,380,000.- 30 10,235,000.- 246 93,660,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

6. การจัดท างบประมาณ 
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   9  
กันยายน  2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 65 โครงการ งบประมาณ 
14,804,000.-บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 43 11,961,000.- 
2. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 200,000.- 
3. การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมฯ 7 900,000.- 
4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 9 1,348,000.- 
5. การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 345,000.- 
6. การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 1 50,000.- 

รวม 65 14,804,000.- 
 
 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 97 46  35.66 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 7 1 0.77 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนาฯ 7 6 4.65 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐฯ 12 3 2.33 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 3 2.33 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 2 0 0 

รวม 129 59 45.74 
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7. ผลการด าเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2558   
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน     
ในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
 จ่ายจากเงินงบประมาณ  

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000.- 
2 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอมวกเหล็ก (รัฐพิธี) 5,000.- 
3 โครงการทุ่งทานตะวันบานอ าเภอมวกเหล็ก 2557/2558 45,000.- 
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  70,000.- 
5 โครงการค่ายพลังใจห่างไกลยาเสพติด 90,000.- 
6 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหามหาราช  4,000.- 
7 โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา 4,000.- 
8 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน  913,600.38 
9 ค่าต่อเติมอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16,7000.- 

10 โครงการอุดหนุนส่วนราชการจ้างครู 125,0000.- 
11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,790,000.- 
12 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 61,200.- 
13 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 92,390.- 
14 โครงการ อสม. อุดหนุน คชจ.ในกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 195,000.- 
15 อุดหนุนโครงการสมาคมฌาปนสงเคราะห์"สว ช่วย สว." 20,000.- 
16 อุดหนุนโครงการชมรมผู้สูงอายุ 30,000.- 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ 232,000.- 
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด (ซอยอยู่ดีมีสุข) 433,000.- 
19 โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน(จัดท าแผนพัฒนาต าบล) 28,410.- 
20 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ  383,440.- 
21 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา 47,600.- 
22 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 349,900.- 
23 โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2558 272,765.- 
24 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจ าปี 2558 323,100.- 
25 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 2558 295,510.- 
26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ฯ 43,000.- 
27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 158,469.- 
28 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ 100,000.- 
29 โครงการเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางท่องเที่ยว(ปั้นปันสุข) 231,764.- 
30 โครงการทบทวนป้องกันภัยสาธารณภัย(อปพร.) 191,150.- 
31 โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนฯ 630,800.- 
32 โครงการจ้างเหมาฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าม.1 99,400.- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
33 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนฯ ม.12 60,000.- 
34 โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว  ม.13 49,500.- 
35 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7 91,600.- 
36 โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรอุทยานฯ ม.9 68,900.- 
37 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าม.1 และปรับปรุงฝาตะแกรงรางระบายน้ า 53,700.- 
38 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 139,245.- 
39 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 248,500.- 
40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1,020,389.46 
41 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน (กล้องวงจรปิด) 98,129.70.- 
42 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานฯ 10,000.- 
43 อุดหนุนโครงการทุ่งทานตะวันบาน ประจ าปี 2557-2558 45,000.- 
44 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 130,830.- 

 รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 10,657,292.54.- 
 จ่ายขาดจากเงินสะสม  

45 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้างเหวลาด 99,900.- 
46 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง(รถน้ า)ภัยแล้ง 5,097.- 
47 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ(กลุ่มป่าคา) 259,000.- 
48 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง 127,000.- 
49 ค่าจ้างเหมาบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-4582 
 

269,700.- 
50 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000.- 

 รวมจ่ายขาดจากเงินสะสม 763,697.- 
 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

51 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 7,945,149.06.- 
52 เงินบ านาญ  ข้าราชการถ่ายโอน 82,105.3.- 
53 เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก 117,000.- 
54 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 82,411.- 
55 โครงการปรับปรุงถนนหมู่ 3 1,426,000.- 
56 โครงการปรับปรุงถนนหมู่ 7 1,318,000.- 
57 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 81,600.- 
58 โครงการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 144,000.- 
59 อุดหนุน(ไฟฟ้าทีพีไอ) 644,500.- 

 รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,840,765.36 
 รวมทั้งสิ้น 23,261,754.90 
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สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (2558 - 2560)   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก   อ าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 
 

- แผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

- จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2558  
มีจ านวนทั้งสิ้น   129    โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  100 

 
- จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255-2560) มาบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 2558 

มีจ านวนทั้งสิ้น  65     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50.39 
  

คิดเป็นร้อยละ  =    จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100 
          จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจ าปี 2558 
 
    =    65 x 100  
              129 
 
    =     50.39 % 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  สามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พุทธศักราช 2558   
 ได้ทั้งหมด  59     โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  45.74  
  

คิดเป็นร้อยละ  =   จ านวนโครงการที่ด าเนินได้จริง x 100 
         จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจ าปี 2558 
 
    =   59 x 100  
           129 
 
    =    45.74 %  
 
 
 


