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คํานํา 

 
ดวยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 29 (3) รายงานผล                    
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล           
โพธิ์มวงพันธ  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจาก            
การติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                       องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ 



สารบญั 
 
 

เรื่อง                      หนา  
 
สวนท่ี  ๑  ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        1  
 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนา              3 
 
สวนท่ี  ๓  การประเมิน/ติดตามตนเอง             6 
              

ตารางรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ       12 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ตารางสรุปโครงการท่ีไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563                  22   
         
ตารางสรุปโครงการท่ีไมไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563                  31 
 
รายงานสรปุผลการดําเนินงาน ป 2563           32   
   
   
ภาคผนวก 

• ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    
 

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



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 1 

   
 

 

สวนที่ 1 
ท่ีมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ           

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป  
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ               
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง              
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ

รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน 
(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
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(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม            
และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอย          
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ขอ 31  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล            
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสมความสําคัญของการติดตาม          
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้น  มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะช้ีใหเห็นถึง             
ผลการดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดต้ังไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน           
ไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563 
เปนหลัก เนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณท่ีชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผล          
ท่ีเขาใจไดงาย 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 1   

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.  พัฒนาการคมนาคมทางน้ําและทางบก เพื่อการสะดวกแกการสัญจร และขนถายสินคาการเกษตร 
 2.  พัฒนาระบบระบายน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ขุดลอก ดาดคอนกรีต การวางทอ ฝายกั้นน้ํา 
 3.  พัฒนาระบบไฟฟา ประปา เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
 4.  พัฒนาสาธารณะประโยชนอื่น ๆ ท่ีจําเปนประชาชนโดยตรง 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 2   

การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1.  สงเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน  การกีฬาและนันทนาการใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี 
 2.  สงเสริมสนับสนุน สงเคราะหครอบครัว ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  ผูปวย HIV   
 3.  สงเสริม และสนับสนุนการปองกัน และแกไข ปญหายาเสพติด 
 4.  การเพิ่มชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 
 
 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 3   

การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           1.สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบสงเสริมกิจกรรมและนันทนาการ 
           2 สงเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน และการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 4   

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 1.  สงเสริม และ พัฒนา แหลงจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ สินคาชุมชน และสินคา
แปรรูป OTOP 
 2.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพในตําบล 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 5   

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของภาครัฐ / 
เอกชนและชุมชน 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 6   

การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 1.  การพัฒนาดานการบริหารในระบบสวนราชการ-การเมืองการปกครอง 
 2.  การพัฒนาดานสถานท่ีและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
 3.  การพัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4.  สงเสริม  สนับสนุนการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภยั 
 5. ดําเนินการหรือประสานงานทุกภาคสวนราชการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน  แนวนโยบายของรัฐบาล 
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วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถ่ิน 
“โพธิ์มวงพันธนาอยู  การเกษตรกาวหนา  การศึกษากาวไกล  พรอมใจใหบริการ” 

 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

1. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน การคมนาคมใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
2. สงเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี  
3. สงเสริมและพัฒนา สังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว มีสวัสดิการท่ีดี และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ เสริมสรางตอยอดภมูิปญญา 

               ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5. รณรงคและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหมีสภาพท่ีสมดุลและยั่งยืน 
6. พัฒนาบุคลากร โครงสรางการบริหารจัดการของระบบงานราชการใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ี 

               และตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน 

นโยบายการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1.1 พัฒนาการคมนาคมทางน้ําและทางบก เพื่อการสะดวกแกการสัญจร และขนถายสินคาการเกษตร 
  1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ขุดลอก ดาดคอนกรีต การวางทอ ฝายกั้นน้ํา 
  1.3 พัฒนาระบบไฟฟา ประปา เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
  1.4 พัฒนาสาธารณะประโยชนอื่น ๆ ท่ีจําเปนประชาชนโดยตรง 

๒. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 
เปาหมายของการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู พัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตางๆ  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมท้ังการเพิ่มมูลคาสินคา  
ซึ่งกอใหเกิดการผลิต  การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงานตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถ
พึ่งตนเองและดํารงอยูอยางมั่นคง และมั่งค่ังถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและภายใน องคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการเสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถใชประโยชนจากสินทรัพย
และทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมท้ังอํานวยความสะดวกใหคําแนะนําบริการตางๆ 
เสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพและสนับสนุนการจําหนายสินคา 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
เปาหมายของการพัฒนา คือ  ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถสืบทอด

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินมีศาสนาเปนเครื่องช้ีนํา  ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา        
ใหสอดคลองกับการพัฒนา และเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  สามารถดูแลตัวเองในข้ันพื้นฐานและไดรับบริการ     
ดานสวัสดิการสังคมสาธารณสุขอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน  คนในสังคมจะตองมีความปลอดภัยในชีวิต               
และทรัพยสิน  องคการบริหารสวนตําบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  บริการความรู
ดานสาธารณสุขแกประชาชนสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาส  ออกกําลังกาย โดยการเลนกีฬา             
เพื่อเสริมสรางสวัสดิการสังคมแกเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน อาจจะขยาย
และปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอแกความตองการ มีสติปญญาและทัศนคติท่ีดีงามและมีคุณธรรม
ฟนฟูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของทองถ่ินใหอยูสืบไป รักษา      
ความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสิน                    
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนปองกันปญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัย           
และภัยธรรมชาติตาง ๆ 
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๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมายของการพัฒนา  คือ จัดการใหเปนเมืองนาอยูปราศจากมลพิษมีลําคลองใสสะอาดชุมชนสังคม         

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลจะสงเสริมการมีสวนรวม
ขององคกรประชาชนองคกรเอกชนในการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อยางมีประสิทธิภาพ  
มุงสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงามนาอยูอาศัย  มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาดของถนน 
หรือทางเดิน และจัดการขยะมลูฝอย  ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสียตามหลักสุขาภิบาลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๕. บริหารจัดการและการบริการประชาชน 
เปาหมายของการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวมทางการเมือง

อยางตอเนื่องทุกข้ันตอน  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีศักยภาพองคการบริหารสวนตําบล
จะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบล             
ใหสามารถบริการแกประชาชนใหไดรับ ความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน  อีกท้ังจัดหาซื้อเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณสํานักงานใหเพียงพอเหมาะสมในการทํางาน
บริการประชาชน  และการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 6 

   
 

 

สวนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 

 
แบบท่ี 1   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน   
         ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 22 8,006,008 55 32,791,900 57 55,423,000 

ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 12 15,678,200 20 18,916,400 19 19,223,200 

ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

54 5,426,180 61 5,616,330 61 5,616,330 

ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 240,000 4 240,000 4 240,000 

ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

5 370,000 14 620,000 14 620,000 

ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

19 10,430,200 25 10,851,200 18 11,679,200 

รวม 116 40,150,588 179 69,035,830 173 92,801,730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 7 

   
 

โครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณและโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโคก
จันทร หมู 1 จากถนนคอนกรีตถึงบาน
นายสมศักด์ิ ขาวพวง 

13,000.00 13,000.00 ขอบัญญัติ   

2 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาน
นางสุนิษา สุขสวาง หมูท่ี 1 

21,000.00 21,000.00 ขอบัญญัติ   

3 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู 3 
จากบานนางสมจิตร รุงเรือง ถึงบานนาย
เสนาะ ปนงาม 

28,000.00 28,000.00 ขอบัญญัติ   

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 3 
สายบานนางชวน พันธุนอย 

56,000.00 56,000.00 ขอบัญญัติ   

5 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู 4 
จากถนนคอนกรีตถึงบานนางสําอางค  
แกวชัยยา 

22,000.00 22,000.00 ขอบัญญัติ   

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมูท่ี 
4 จากถนนคอนกรีตเดิมบานนางดาวเรือง 
จันทรเศรษฐี ถึงบานนายสําเนา บัวคุม  
ถึงเขตหมูท่ี 2 ตําบลสาวรองไห 

99,000.00 99,000.00 ขอบัญญัติ   

7 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู 1 
ถนนสายบานนายซง ถึงบานนายเจริญ 
เมนเกาะ 

71,000.00 71,000.00 ขอบัญญัติ   

8 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 5 
จากปากซอยบานนายสมศักด์ิ นามกิ่ง  
ถึงนานายมานพ ปรากฏผล 

99,000.00 99,000.00 ขอบัญญัติ   

9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 5 
สายบานนางศิริวรรณ ถึงนานางสาววิมล 

64,000.00 64,000.00 ขอบัญญัติ   

10 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี5 
สายนานางสุนันท ถึงนานางฉลวย 

28,000.00 28,000.00 ขอบัญญัติ   

11 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 6 
ซอยบานนางสาวโกย ชูแกว 

42,000.00 42,000.00 ขอบัญญัติ   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
 (บาท) (บาท) 

 12 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 7 
สายคันคลองชลประทาน 1 ซาย 3 ซาย 
สุพรรณบุรี 

66,000.00 66,000.00 ขอบัญญัติ   

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. หมู 1 ทางเขาบานดงตาลจากคัน
คลองชลประทาน - บานนายสมพิษ ศรีเมือง 

361,000.00 357,000.00 ขอบัญญัติ   

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. หมู 3 สายไผแหว บานนางบุญลือ 
พิกุลขาว ถึงเขตติดตอ หมู 2 ตําบลอบทม 

200,000.00 200,000.00 ขอบัญญัติ   

15 โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูท่ี 2 299,000.00 299,000.00 ขอบัญญัติ   

16 โครงการถมดินบริเวณดานหลังรานคา
ชุมชน(OTOP) หมูท่ี 2 

168,000.00 152,100.00 ขอบัญญัติ   

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. หมู 3 จากบานนายสมัย ไหลงาม 
ถึงบานนายประเสริฐ สะอาดรักษา 

247,000.00 247,000.00 ขอบัญญัติ   

18 โครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 4 จากหลังปมน้ํามันโพธิ์มวงพันธถึง
บานนางหยด แกวมณี 

291,000.00 291,000.00 ขอบัญญัติ   

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 6 สายบานนายโกย คชสาร ถึงบาน
นางไล แจมกระจาง 

247,000.00 245,000.00 ขอบัญญัติ   

20 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 7 จากคันคลองสะพานปูนหมูท่ี 7 
ถึงบานนายฉลวย บุญคง 

419,000.00 414,322.00 ขอบัญญัติ   

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ 30,000.00 0 ขอบัญญัติ   

2 โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหา          
ยาเสพติด 

10,000.00 0 ขอบัญญัติ   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
 (บาท) (บาท) 

 3 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา(ตามพระปณิธานของ 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี) 

60,000.00 60,000.00 ขอบัญญัติ   

4 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนจํานวนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี 

6,000.00 6,000.00 ขอบัญญัติ   

5 โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว 

15,000.00 13,445.00 ขอบัญญัติ   

6 โครงการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
2019) ในพื้นท่ีอําเภอสามโก จังหวัด
อางทอง 

        
91,600.00  

        
91,600.00  

เงินสะสม   

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5,000.00 3,150.00 ขอบัญญัติ   

8 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 1 - 7 (หมูละ 20,000 บาท) 

140,000.00 140,000.00 ต้ังจาย
รายการ

ใหม 

  

9 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัส 
โคโรนา (COVID) 

17,109.00  17,109.00   เงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

  

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน 35,000.00 34,831.00 ขอบัญญัติ   

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 50,000.00 15,829.00 ขอบัญญัติ   

2 โครงการสานสัมพันธบานศูนยเด็ก 5,000.00 4,030.00 ขอบัญญัติ   

3 โครงการสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน 10,000.00 0 ขอบัญญัติ   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
 (บาท) (บาท) 

 4 โครงการเยี่ยมบานสานรัก 5,000.00 300 ขอบัญญัติ   

5 โครงการจัดงานเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

50,000.00 31,994.00 ขอบัญญัติ   

6 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 10,000.00 0 ขอบัญญัติ   

7 โครงการการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 10,000.00 1,340.00 ขอบัญญัติ   

8 โครงการสรางสุขลักษณะอนามัยหนูนอย 10,000.00 19,168.00 ขอบัญญัติ   

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

347,850.00 151,150.00 ขอบัญญัติ   

10 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

900,500.00 754,380.00 ขอบัญญัติ   

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการสงเสริมการฝกอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนและกลุม
อาชีพ ตําบลโพธิ์มวงพันธ 

15,000.00 13,795.00 ขอบัญญัติ   

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการรณรงคการจัดการขยะในชุมชน 
(คัดแยกขยะต้ังแตตนทาง) 

20,000.00 19,944.00 ขอบัญญัติ   

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
(บาท) (บาท) 

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์มวงพนัธ 

97,010.00 97,010.00 เงินสะสม   

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

30,000.00 0 ขอบัญญัติ   
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ต้ังไว เบิกจาย 

ท่ีมา หมายเหตุ 
 (บาท) (บาท) 

 3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม 

30,000.00 27,545.00 ขอบัญญัติ   

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

30,000.00 0 ขอบัญญัติ   

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน 

50,000.00 40,000.00 ขอบัญญัติ   

6 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของ อบต. 

50,000.00 50,000.00 ขอบัญญัติ   

7 โครงการปรับปรุงเว็บไซต อบต.โพธิ์มวงพันธ 55,000.00 55,000.00 ขอบัญญัติ   

8 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานผูบริหาร สมาชิก พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

250,000.00 170,089.00 ขอบัญญัติ   

 
 

รายจายประเภทครภุณัฑ 

      
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

ต้ังไว เบิกจาย 
ท่ีมา หมายเหตุ 

(บาท) (บาท) 

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 17,000.00 17,000.00 ต้ังจาย 
รายการ

ใหม 

  

2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง 
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

4,300.00 4,300.00 ต้ังจาย 
รายการ

ใหม 

  

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 56,000.00 56,000.00 ต้ังจาย 
รายการ

ใหม 

  

4 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

22,000.00 22,000.00 ต้ังจาย 
รายการ

ใหม 
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ตารางรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  องคการบรหิารสวนตําบลโพธ์ิมวงพนัธ 
   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

๑ โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

-  
 

-  
 

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - ไมมี - ไมม ี
๓ โครงการสานสัมพันธบานศูนยเด็ก - เปนชวงสถานการณ Covid-19           

เริ่มระบาดจึงตองมีการจัดพื้นท่ีใหมีความ
แออัดนอยลง เพื่อเปนการลดความเส่ียง 

- 

๔ โครงการสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน - เปนชวงการระบาด Covid-19 จึงไมมีการ
จัดโครงการ เพื่อลดความเส่ียง และเปนไป
ตามแนวทางการปองกันโรคในเด็กนักเรียน 

- 

5 โครงการเยี่ยมบานสานรัก -  -  
  

6 โครงการจัดงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย -  - 
 

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ - เปนชวงการระบาด Covid-19 จึงไมมีการ
อนุมัติใหดําเนินการเพื่อเปนการปองกัน 

-  

8 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ - ไมมีการดําเนินการเนื่องจากเปนชวง
ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 

- 
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

9 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา -    - 
 

10 โครงการสรางสุขลักษณะหนูนอย -    - 
 

๑1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา -  - 

1๒ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน -  - 

1๓ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

-อาคารสถานท่ียังไมพรอมเทาท่ีควร - ตองปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมีความ
พรอมมากกวาเดิม 
 

1๔ โครงการสงเสริมการฝกอาชีพใหกับผูสูงอายุ         
คนพิการ ประชาชนและกลุมอาชีพตําบลโพธิ์มวงพันธ 

-อาคารสถานท่ียังไมพรอมเทาท่ีควร - ตองปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมีความ
พรอมมากกวาเดิม 
 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโคกจันทร 
หมู 1 จากถนนคอนกรีตถึงบานนายสมศักด์ิ ขาวพวง 

- ฝุนละอองในการขนยายดิน 
- มีตนไมคลุมแนวเขตขอบถนน รวมถึงตนไม
ท่ีชาวบานปลูกไวชิดแนวเขตทําใหการทํางาน
เกิดความไมสะดวกและลาชา 

- ประสานกับผูรับเหมาทําการกอสรางใหมี
การพรมน้ําทุกระยะระหวางการลงหินคลุก 
เพื่อปองกันฝุนละอองท่ีจะมารบกวน
ประชาชนท่ีอาศัยอยูละแวกนั้น 
- ชวงท่ีมีการทําประชาคม ใหคําแนะนํา 
ปลูกตนไม หรือพืชผลทางการเกษตรควร
ปลูกใหหางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

16 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบานนางสุนิษา 
สุขสวาง หมูท่ี 1 

- มีตนไมใหญชิดขอบถนน ทําใหไมสะดวกใน
การทํางาน 

- ติดตอประสานงานใหเหตุผลกับชาวบาน
ใหตัดตนไมออกจากบริเวณท่ีทําการลงหินคลุก 
- ชวงท่ีมีการทําประชาคม ใหคําแนะนํา 
ปลูกตนไม หรือพืชผลทางการเกษตรควร
ปลูกใหหางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 

๑7 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู 3 จากบานนาง
สมจิตร รุงเรือง ถึงบาน นายเสนาะ ปนงาม 

- ไมมี - ไมม ี 

18 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมูท่ี 3 สายบาน
นางชวน พันธุนอย  

- ไมมี - ไมมี 

19 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู 4 - ไมมี 
 

- ไมมี 

20 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู 1 ถนนสายบาน
นายซง ถึงบานนายเจริญ เมนเกาะ 

- ไมมี 
 
 

- ไมมี 

21 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมูท่ี 4 จากถนน
คอนกรีตเดิมบานนางดาวเรือง จันทรเศรษฐี ถึงบาน
นายสําเนา บัวคุม ถึงเขตหมูท่ี 2 ตําบลสาวรองไห 

- ไมมี 
 
 
 

- ไมมี 

22 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู 5 จากปากซอย
บานนายสมศักด์ิ นามกิ่ง ถึงนานายมานพ ปรากฏผล 

- ไมมี 
 
 

- ไมม ี

23 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 5 สายบานนาง
ศิริวรรณ ถึงนานางสาววิมล 

- ไมมี - ไมมี 



                                                                                                                                                        รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนา ๑๕ 
 

ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

24 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 5 สายนานาง
สุนันท ถึงนานางฉลวย 
 

- ไมมี - ไมมี 

25 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 6 ซอยบาน
นางสาวโกย ชูแกว 
 

- ไมมี - ไมม ี

26 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมูท่ี 7 สายคัน
คลองชลประทาน 1 ซาย 3 ซาย สุพรรณบุรี 
 

- ไมมี - ไมมี 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู 1 
ทางเขาบานดงตาล จากคันคลองชลประทาน – บาน
นายสมพิษ ศรีเมือง 

- บางชวงของถนนมีตนไมท่ีชาวบานปลูกชิด
แนวเขตถนน 

- ติดตอประสานงานใหเหตุผลกับชาวบาน
ใหตัดตนไมออกจากบริเวณท่ีทําการลงหินคลุก 
- ชวงท่ีมีการทําประชาคม ใหคําแนะนํา 
ปลูกตนไม หรือพืชผลทางการเกษตรควร
ปลูกใหหางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู 3 สาย
ไผแหว บานนางบุญลือ พิกุลขาว ถึงเขตติดตอ หมู 2 ตาํบล
อบทม 
 

- ตนไมท่ีชาวบานปลูกไวชดิแนวเขตทําใหการ
ทํางานเกิดความไมสะดวกและลาชา 

- ถนนโดนกัดเซาะจนไมมีไหลทาง 
- การวางแนวทอประปาวางชิดขอบถนน ทําให

เกิดปญหาและความไมสะดวกตอการทํางานของ
ผูรับเหมา เชน ทอประปาแตก ระหวาง
ดําเนินการกอสราง 

- ติดตอประสานงานใหเหตผุลกับชาวบานใหตดั
หรือยายตนไมออกจากบริเวณท่ีทําการ
กอสรางถนนคอนกรตี 

- แจงใหเจาของพื้นท่ีทราบ ไมใหทําการรุกล้ํา
ไหลทางของถนน 

- จุดท่ีเกิดทอประปาแตก แจงใหผูนําชุมชน
ทราบและทําการซอมแซมทันที 

-  
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

29 โครงการขดุเจาะบอบาดาล หมูท่ี 2 - ไมมี - ไมมี 
 

30 โครงการถมดินบริเวณดานหลังรานคาชุมชน(OTOP)หมูท่ี 2 - ปญหาฝุนละอองระหวางการถมดิน 
- ปญหาดานการสัญจร มีรถว่ิงเขาออกระหวาง

การกอสราง 

- ใหผูรับจางทําการฉดีน้ําระหวางทําการถมดิน
เพื่อปองกันฝุนละอองรบกวน 

- จัดทําปายแจงเตือน และจดัคนใหสัญญาณ
จราจรบริเวณท่ีทําการถมดนิ 
 

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 จากบาน
นายสมัย ไหลงาม ถึงบานนายประเสริฐ สะอาดรักษา 

- ถนนโดนกัดเซาะจนไมมีไหลทาง 
- ตนไมชดิขอบถนน 

- แจงใหเจาของพื้นท่ีทราบ ไมใหทําการรุกล้ํา
ไหลทางของถนน 

- ติดตอประสานงานใหเหตผุลกับชาวบานใหตดั
หรือยายตนไมออกจากบริเวณท่ีจะทําการ
กอสรางถนนคอนกรตี 

- ชวงท่ีมีการทําประชาคม ใหคาํแนะนาํปลูก
ตนไม หรือพชืผลทางการเกษตรควรปลูกให
หางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 

- ควรแจงหรือขอความรวมมือตอเจาของท่ีดนิ
บริเวณท่ีติดถนนทางสาธารณะ หากจะ
ดําเนินการใดๆ ควรเวนระยะหางจากขอบ
ถนนประมาณ 1 เมตร ปองกันการทรุดตัว
หรือไหลตัวของดินไหลทาง และเพื่อปองกัน
การพงัทลายของถนน 
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 4 
จากหลังปมน้ํามันโพธิ์มวงพันธถึงบานนางหยด แกว
มณี 

- ตนไมท่ีชาวบานปลูกไวชิดแนวเขตทําใหการ
ทํางานเกิดความไมสะดวกและลาชา 

- เจรจาไกลเกล่ียชาวบานขอใหตัดตนไม 
เพื่อใหสามารถสรางถนนคอนกรีตได 

- ชวงท่ีมีการทําประชาคม ใหคําแนะนํา
ปลูกตนไม หรือพืชผลทางการเกษตรควร
ปลูกใหหางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 

 

33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 6 
สายบานนายโกย คชสาร ถึงบานนางไล แจมกระจาง 

- ถนนโดนกัดเซาะจนไมมไีหลทาง - แจงใหเจาของพื้นท่ีทราบ ไมใหทําการรุก
ลํ้าไหลทางของถนน 

- ควรแจงหรือขอความรวมมือตอเจาของ
ท่ีดินบริเวณท่ีติดถนนสาธารณะ (จาก
กรณีดังกลาวเจาของท่ีทํานา) ควรเวน
ระยะหางจากขอบถนนประมาณ 1 เมตร 
ปองกันการทรุดตัวหรือไหลตัวของดินไหล
ทาง และเพื่อปองกันการพังทลายของถนน 

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 7 
จากคันคลองสะพานปูนหมูท่ี 7 ถึงบานนายฉลวย บุญ
คง 

- การวางแนวทอประปาวางชิดขอบถนน ทํา
ใหเกิดปญหาและความไมสะดวกตอการ
ทํางานของผูรับเหมา ประปาแตก ระหวาง
ดําเนินการกอสราง 

- จุดท่ีเกิดทอประปาแตก แจงใหผูนําชุมชน
ทราบและทําการซอมแซมทันที 
- เพื่อปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนอีกในระยะยาว 
หากมีการปรับปรุงหรือวางทอประปาใหม
ควรแจงใหผูนําชุมชนหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการวางแนวทอประปาหางจาก
ระยะขอบถนนประมาณ 1 เมตร 
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
35 โครงการรณรงคการจัดการขยะในชุมชน 

(คัดแยกขยะต้ังแตตนทาง) 
- งบประมาณมีจํากัดทํากิจกรรมไดไมท่ัวถึงท้ัง
ตําบล 

- ประชาชนไมปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ี 

- ประชาชนมีการคัดแยกขยะไมครบทุก
หลังคาเรือน 

- เพิ่มงบประมาณเพื่อใหทํากิจกรรมไดท่ัวถึง 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนปฏิบัติคัดแยก
ขยะใหถูกตองโดยเฉพาะเนนผูนําใหเปน
ตัวอยางกอน 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนท้ิงขยะกับ 
อบต.โพธิ์มวงพันธใหมากข้ึน ปองกันการ
เผาขยะท่ีทําใหเกิดมลพิษ 

 
 

36 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

- เปนชวงสถานการณ Covid-19 จึงไมได
ดําเนินการ เพื่อเปนการปองกันและลด
ความเส่ียงการแพรระบาดของโรคติดตอ 
 
 

-  

37 โครงการสัตวปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา(ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี) 

- งบประมาณท่ีต้ังไวไมเพียงพอ 

- ประชากรสุนัข – แมวมีมากข้ึนในพื้นท่ีเปน
สัตวมีเจาของ แตเจาของไมรับผิดชอบ
คาใชจาย 

- เพิ่มงบประมาณใหเพียงพอ 
- ประชาสัมพันธใหเจาของสัตวทําหมัน
ถาวรใหแกสุนัขแมว เพื่อลดปริมาณการ
เกิด 
- จัดทําโครงการทําหมันสุนัข-แมว โดย 
อบต.โพธิ์มวงพันธ รวมกับ สํานักงานปศุสัตว 
 
 



                                                                                                                                                        รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนา ๑๙ 
 

ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
38 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน

จํานวนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 

- หาคนสํารวจยาก 
- ขอมูลบางสวนคลาดเคล่ือนเพราะเจาของ
สัตวใหขอมูลไมครบถวน 
- ผูสํารวจบางหมูไมสํารวจจริง 
- จํานวนสัตวกอนถึงกําหนดฉีดวัคซีนมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน 

- เพิ่มคาสํารวจโดยใชงบประมาณของ 
อบต.โพธิ์มวงพันธ 
- สํารวจเพิ่มเติมชวงกอนปดงบประมาณ
เผ่ือจํานวนสัตวมีเพิ่มข้ึน 

39 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์มวงพันธ 

- ไมมี - ไมมี 

40 โครงการเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

-  -  

41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

- เปนชวงสถานการณ Covid-19 จึงไมได
ดําเนินการ เพื่อเปนการปองกันและลด
ความเส่ียงการแพรระบาดของโรคติดตอ 

-  

42 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวง
เทศกาลปใหม 

- ไมมี - ไมมี 

43 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 

- เปนชวงสถานการณ Covid-19 จึงไมได
ดําเนินการ เพื่อเปนการปองกันและลด
ความเส่ียงการแพรระบาดของโรคติดตอ 

-  

44 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน 

- ไมมี - ไมมี 
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ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
45 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการ

บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- ไมมี - ไมมี 

46 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ของ อบต. 
 

- งบประมาณมีจํากัดไมสามารถผลิตส่ิงพิมพ
ไดครบทุกหลังคาเรือน 

- เพิ่มงบประมาณใหเพียงพอ 

47 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน/ชุมชน 
 

- ไมมี - ไมม ี

48 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูท่ี 1 – 7 
(โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเขมแข็งและยั่งยืนภายในชุมชน) 
 

- เนื่องจากเปนโครงการท่ีทําข้ึนเปนปแรก ทํา
ใหการเตรียมตัว ประสานงานมีเวลานอย 

- เวลาดําเนินงานนอย 

- ควรเตรียมการแตเนิ่นๆ และคัดเลือก
โครงการท่ีเหมาะสมกับชุมชนใหมากท่ีสุด 

- เรงดําเนินการใหเร็วข้ึน 

49 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- งบประมาณไมเพียงพอในการจัดทํา
หนากากอนามัย 

- เปนโครงการเรงดวนทําใหขาดความพรอม
ในการเตรียมการ 

- ควรต้ังงบประมาณสนับสนุนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเชนนี้อีกใหเพียงพอกับปริมาณ
ความตองการหรือเพียงพอตอความ
ฉุกเฉิน 

- เจาหนาท่ีตองเตรียมความพรอมรับมือ
เหตุการณฉุกเฉิน 

-  



                                                                                                                                                        รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนา ๒๑ 
 

ลําดับท่ี โครงการ ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
50 โครงการปรับปรุงเว็บไซต อบต.โพธิ์มวงพันธ - ขอมูลมีมากตองจัดเตรียมขอมูลใหครบถวน 

- ตองลงขอมูลยอนหลังใหมเพราะไมสามารถ
ทําขอมูลเดิมจากเว็บไซตเกามาใชได เพราะ
เว็บไซตเกาปดใหบริการไปกอนท่ีสัญญาจะ
หมด 

- ลงขาวและขอมูลในเว็บไซตใหเปน
ปจจุบันและสม่ําเสมอ 

- กอง/ฝาย ตางๆ จะตองใหความรวมมือ
นําขอมูลไปลงในสวนท่ีเกี่ยวของดวย
ตนเอง เพราะมีแอดมินแตะจําแตละฝาย
แลว หรือไมสะดวกควรสงขอมูลใหงาน
ประชาสัมพันธแตเนิ่นๆ เพื่อลงในเว็บไซต
ไดถูกตองครบถวน 

 
 



                                                                                                                                                        รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนา ๕๘ 
 

 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน
ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสายโคก
จันทร์ หมู่ 1 จากถนนคอนกรีตถึงบา้น
นายสมศักด์ิ ขาวพวง

13,000.00 13,000.00 ข้อบญัญัติ

2 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสายบา้น
นางสุนิษา สุขสว่าง หมู่ที่ 1

21,000.00 21,000.00 ข้อบญัญัติ

3 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ 3 
จากบา้นนางสมจิตร รุ่งเรือง ถึงบา้นนาย
เสนาะ ปั้นงาม

28,000.00 28,000.00 ข้อบญัญัติ

4 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ที่ 3 
สายบา้นนางช้วน พันธ์ุน้อย

56,000.00 56,000.00 ข้อบญัญัติ

5 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ 4 
จากถนนคอนกรีตถึงบา้นนางส าอางค์ 
แก้วชัยยา

22,000.00 22,000.00 ข้อบญัญัติ

6 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกหมู่ที่ 
4 จากถนนคอนกรีตเดิมบา้นนางดาวเรือง 
จันทร์เศรษฐี ถึงบา้นนายส าเนา บวัคุ้ม 
ถึงเขตหมู่ที่ 2 ต าบลสาวร้องไห้

99,000.00 99,000.00 ข้อบญัญัติ

โครงการที่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อบต.โพธิม์่วงพันธ์

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
7 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน
ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก หมู่ 1 
ถนนสายบา้นนายซ้ง ถึงบา้นนายเจริญ เม่น
เกาะ

71,000.00 71,000.00 ข้อบญัญัติ

8 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 5 
จากปากซอยบา้นนายสมศักด์ิ นามกิ่ง 
ถึงนานายมานพ ปรากฏผล

99,000.00 99,000.00 ข้อบญัญัติ

9 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 5 
สายบา้นนางศิริวรรณ ถึงนานางสาววิมล

64,000.00 64,000.00 ข้อบญัญัติ

10 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที5่ 
สายนานางสุนันท ์ถึงนานางฉลวย

28,000.00 28,000.00 ข้อบญัญัติ

11 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 6 
ซอยบา้นนางสาวโกย ชูแก้ว

42,000.00 42,000.00 ข้อบญัญัติ

12 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 7 
สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 3 ซ้าย 
สุพรรณบรีุ

66,000.00 66,000.00 ข้อบญัญัติ

13 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. หมู่ 1 ทางเข้าบา้นดงตาลจากคัน
คลองชลประทาน - บา้นนายสมพิษ ศรีเมือง

361,000.00 357,000.00 ข้อบญัญัติ

14 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล. หมู่ 3 สายไผ่แหว้ บา้นนางบญุลือ 
พิกุลขาว ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2 ต าบลอบทม

200,000.00 200,000.00 ข้อบญัญัติ

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
15 งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน
ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลหมู่ที่ 2 299,000.00 299,000.00 ข้อบญัญัติ

16 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการถมดินบริเวณด้านหลังร้านค้า
ชุมชน(OTOP) หมู่ที่ 2

168,000.00 152,100.00 ข้อบญัญัติ

17 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 คสล. หมู่ 3 จากบา้นนายสมัย ไหลงาม 
ถึงบา้นนายประเสริฐ สะอาดรักษา

247,000.00 247,000.00 ข้อบญัญัติ

18 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 จากหลังปั๊มหน้ ามันโพธ์ิม่วงพันธ์
ถึงบา้นนางหยด แก้วมณี

291,000.00 291,000.00 ข้อบญัญัติ

19 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 สายบา้นนายโกย คชสาร ถึงบา้น
นางไล้ แจ่มกระจ่าง

247,000.00 245,000.00 ข้อบญัญัติ

20 งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 จากคันคลองสะพานปนูหมู่ที่ 7 
ถึงบา้นนายฉลวย บญุคง

419,000.00 414,322.00 ข้อบญัญัติ

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตว์ปปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้(ตามพระปณิธานของ 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

60,000.00 60,000.00 ข้อบญัญัติ

2 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบยีนจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้
 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

6,000.00 6,000.00 ข้อบญัญัติ

3 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

15,000.00 13,445.00 ข้อบญัญัติ

4 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 
2019) ในพื้นที่อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง

        91,600.00         91,600.00 เงินสะสม

5 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

5,000.00 3,150.00 ข้อบญัญัติ

6 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่
 1 - 7 (หมู่ละ 20,000 บาท)

      140,000.00 140,000.00 ต้ังจ่าย
รายการใหม่

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
7 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพลังคนไทยร่วมใจปอ้งกันไวรัสโค

โรน่า (COVID)
        17,109.00         17,109.00 เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

8 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น/ชุมชน 35,000.00 34,831.00 ข้อบญัญัติ

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 15,829.00 ข้อบญัญัติ

2 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสานสัมพันธ์บา้นศูนย์เด็ก 5,000.00 4,030.00 ข้อบญัญัติ

3 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการเย่ียมบา้นสานรัก 5,000.00              300.00 ข้อบญัญัติ

4 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเกี่ยวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย์

50,000.00 31,994.00 ข้อบญัญัติ

5 งานศาสนาวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 10,000.00 1,340.00 ข้อบญัญัติ

6 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสร้างสุขลักษณะอนามัยหนูน้อย 10,000.00 19,168.00 ข้อบญัญัติ

7 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

347,850.00 151,150.00 ข้อบญัญัติ

8 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 900,500.00 754,380.00 ข้อบญัญัติ

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ ต าบลโพธ์ิม่วงพันธ์

15,000.00 13,795.00 ข้อบญัญัติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน 
(คัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง)

20,000.00 19,944.00 ข้อบญัญัติ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



1 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสา
ภัยพิบติัประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิม่วงพันธ์

97,010.00 97,010.00 เงินสะสม

2 งานปอ้งกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่

30,000.00 27,545.00 ข้อบญัญัติ

3 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

50,000.00 40,000.00 ข้อบญัญัติ

4 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของอบต.

50,000.00 50,000.00 ข้อบญัญัติ

5 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.โพธ์ิม่วง
พันธ์

55,000.00 50,000.00 ข้อบญัญัติ

6 งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือบคุคลที่
เกี่ยวข้อง

250,000.00 170,089.00 ข้อบญัญัติ



งบประมาณอนุมติั เบิกจ่าย

(บาท) (บาท)
1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 17,000.00 17,000.00 ต้ังจ่าย

รายการใหม่
2 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
4,300.00 4,300.00 ต้ังจ่าย

รายการใหม่
3 งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 56,000.00 56,000.00 ต้ังจ่าย

รายการใหม่

4 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 นิ้ว)

22,000.00 22,000.00 ต้ังจ่าย
รายการใหม่

ครุภัณฑ์

ล าดับ งาน
หมวด

รายจ่าย
ประเภทรายจ่าย โครงการ ที่มา



ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย

(บาท) (บาท)

1 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

คาที่ดิน
และ
สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคูนาดาดคอนกรีต งานขุด
ลอกดินเลนหมูที่ 5

13,900.00 0 ขอบัญญัติ

2 งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

คาที่ดิน
และ
สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทางเดินเขา-ออกคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6

164,000.00 0 ขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย

(บาท) (บาท)

1 งานกีฬาและนันทนาการ คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ 30,000.00 0 ขอบัญญัติ

2 งานบริหารทั่วไป คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติด

10,000.00 0 ขอบัญญัติ

ลําดับ งาน
หมวด

รายจาย
ประเภทรายจาย โครงการ ที่มา

โครงการที่ไมไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ปงบประมาณ พ .ศ. 2563

อบต.โพธิ์มวงพันธ

ลําดับ งาน
หมวด

รายจาย
ประเภทรายจาย โครงการ ที่มา



ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย

(บาท) (บาท)

1 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการใชเวลาวางของเยาวชน 10,000.00 0 ขอบัญญัติ

2 งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 10,000.00 0 ขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย

(บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

30,000.00 0 ขอบัญญัติ

2 งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

30,000.00 0 ขอบัญญัติ

ลําดับ งาน
หมวด

รายจาย
ประเภทรายจาย โครงการ ที่มา

ลําดับ งาน
หมวด

รายจาย
ประเภทรายจาย โครงการ ที่มา



งบประมาณอนุมัติ เบิกจาย

(บาท) (บาท)

1 งานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 17,000.00 ตั้งจาย
รายการใหม

2 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 4,300.00 ตั้งจาย
รายการใหม

3 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 56,000.00 ตั้งจาย
รายการใหม

4 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
 19 นิ้ว)

0 22,000.00 ตั้งจาย
รายการใหม

ครุภัณฑ

ลําดับ งาน
หมวด

รายจาย
ประเภทรายจาย โครงการ ที่มา



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน  จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  โครงการ

1.ดานการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน
55     30.73    32,807,900.00     55.34 22     40.74      2,897,900.00     20.09 20     45.45      2,814,422.00     20.78 20     45.45      2,814,422.00     20.53         20     90.91      2,856,161.00     98.56

2.ดานการพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต
20     11.17    18,916,400.00     31.91 13     24.07      9,280,309.00     64.22 8     18.18      9,280,309.00     68.53 8     18.18      9,446,909.00     68.92          8     61.54      9,280,309.00   100.00

3.ดานการพัฒนาดานการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม
61     34.08      5,616,330.00      9.47 9     16.67      1,755,333.00     12.17 8     18.18        978,191.00      7.22 8     18.18        978,191.00      7.14          8     88.89      1,366,762.00     77.86

4.ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4      2.23        240,000.00      0.40 1      1.85          15,000.00      0.10 1      2.27          13,795.00      0.10 1      2.27          13,795.00      0.10          1   100.00          14,397.50     95.98

5.ดานการพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14      7.82        620,000.00      1.05 1      1.85          20,000.00      0.14 1      2.27          19,944.00      0.15 1      2.27          19,944.00      0.15          1   100.00          19,972.00     99.86

6.ดานการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการที่ดี
25     13.97      1,086,000.00      1.83 8     14.81        473,000.00      3.28 6     13.64        434,644.00      3.21 6     13.64        434,644.00      3.17          6     75.00        453,822.00     95.95

รวม 179   100.00   59,286,630.00   100.00 54   100.00   14,441,542.00   100.00 44   100.00   13,541,305.00   100.00        44   100.00   13,707,905.00   100.00        44    81.48   13,991,423.50    96.88

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 33

 คิดเปน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน  คิดเปน  งบประมาณ คิดเปน คิดเปน

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563

อบต.โพธิ์มวงพันธ สามโก จ.อางทอง

ยุทธศาสตร

โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา

 คิดเปน

เบิกจาย 100%

 คิดเปน  งบประมาณ งบประมาณ คิดเปน  คิดเปน  งบประมาณ
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