
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ส่วนท่ี ๒ 
 

 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 25 61 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง    
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจและ
จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  และแผนชุมชนต าบลรอบเมือง 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  
      “ รอบเมืองน่าอยู่           ความรู้คู่คุณธรรม   

                   ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม    น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความรู้คู่คุณธรรม     
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านก้าวไกลสู่เกษตรกรรม      
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านน าน้อมเศรษฐกิจพอเพียง 
    

พันธกิจประกอบด้วย 
พันธกิจที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
          พันธกิจที่ 2  มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้   
อย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข 

พันธกิจที่ 3 มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันน าไปสู่มาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า 

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  สร้างภูมิคุ้มกันที่
เหมาะสมน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   
   

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือสุขภาพที่ดี

และคุณภาพชีวิตที่ดี  
           จุดมุ่งหมายที่ 2  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม   การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งในครอบครัว สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษา    

จุดมุ่งหมายที่ 3 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 

การติดตามและประเมินผล 
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           จุดมุ่งหมายที่ 4  เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.2 จ านวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -  2564) 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561    

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นหน่วยด าเนินการเอง (แบบ ผ.01) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 27 6,800,000 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 460,000 
 แผนงานสาธารณสุข 4 500,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 160,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,652,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 1,650,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 139 109,158,696 
 แผนงานงบกลาง 5 8,707,900 
ความรู้คู่คุณธรรม แผนงานการศึกษา 8 380,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
9 520,000 

ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม แผนงานการเกษตร 10 565,000 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 
 รวมทั้งสิ้น 235 130,653,596 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.07 (เฉพาะ แบบ ผ.01) 

1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561    
ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (แบบ ผ.02) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 510,000 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 75,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน 24 4,660,000 
 แผนงานงบกลาง 5 1,079,650 
ความรู้คู่คุณธรรม แผนงานการศึกษา 1 120,000 
 แผนงานสาธารณสุข 2 100,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
3 50,000 

ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม แผนงานการเกษตร 2 60,000 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 530,000 
 รวมทั้งสิ้น 46 7,184,650 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.07 (เฉพาะ แบบ ผ.02) 
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       1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561    

ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด    (แบบ ผ.05) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50 197,427,200 
 รวมทั้งสิ้น 50 197,427,200 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.07 (เฉพาะ แบบ ผ.05) 
 

1.2.4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561    
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) 

แผนงาน สังกัด 
จ านวนครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนา 

จ านวน จ านวนเงิน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 6 2,160,500 
แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง 6 657,000 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 4 65,500 
 รวมทั้งสิ้น 16 2,913,000 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ผ.08  
 

    1.3 จ านวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -  2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
      1.3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561 กรณีเพ่ิมเติม   

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นหน่วยด าเนินการเอง (แบบ ผ.01) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,100,000 
 แผนงานสาธารณสุข 30 224,385 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33 16,143,848 
ความรู้คู่คุณธรรม แผนงานการศึกษา 1 500,000 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม แผนงานการเกษตร 12 550,000 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 700,000 
 รวมทั้งสิ้น 95 19,318,233 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2561 ผ.07 (เฉพาะ แบบ ผ.01) 
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      1.3.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เฉพาะปี 2561 กรณีเพ่ิมเติม   

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) 

แผนงาน สังกัด 
จ านวนครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนา 

จ านวน จ านวนเงิน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 10 677,700 
แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง 10 128,800 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 6 82,500 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 2 99,500 
 รวมทั้งสิ้น 28 988,500 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561  ผ.08  
 

   1.4 จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 35 38.89 3,602,000 20.23 อบต.รอบเมือง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15 16.67 685,000 3.85 อบต.รอบเมือง 

แผนงานสาธารณสุข 3 3.33 212,500 1.19 อบต.รอบเมือง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.44 49,800 0.28 อบต.รอบเมือง 

แผนงานเคหะและชุมชน 20 22.22 1,326,000 7.44 อบต.รอบเมือง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 5.56 3,138,000 17.62 อบต.รอบเมือง 

แผนงานงบกลาง 8 8.89 8,797,060 49.39 อบต.รอบเมือง 

รวม 90 100 17,810,960 100  
ยุทธศาสตร์ความรู้คู่คุณธรรม 
แผนงานการศึกษา 14 73.68 313,120 51.92 อบต.รอบเมือง 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 26.32 290,000 48.08 อบต.รอบเมือง 

รวม 19 100 603,120 100  
ยุทธศาสตร์ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 
แผนงานการเกษตร 4 100 300,000 100 อบต.รอบเมือง 

รวม 4 100 300,000 100  
ยุทธศาสตร์น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 100 200,000 100 อบต.รอบเมือง 

รวม 4 100 200,000 100 อบต.รอบเมือง 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-4 117 100 18,914,080 100  
ที่มา : ผ.01 จากแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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-13- 
1.5 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 289 90 199 
ยุทธศาสตร์ ความรู้คู่คุณธรรม 23 19 4 
ยุทธศาสตร์ ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 12 4 8 
ยุทธศาสตร์ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 7 4 3 

รวม 331 117 214 
ที่มา : จากตารางโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และตารางโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 2.สรุปผลการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
งบแสดงผลการด างานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบ ุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

รวมจ่ายจาก 
เงินสะสม 

รวม 

รายจ่าย      
งบกลาง 8,872,675 8,659,286.50 4,935.60 - 8,664,222.10 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง 2,398,320 2,230,861.93 - - 2,230,861.93 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,520,800 5,822,882.54 219,769.20 - 6,042,651.74 
ค่าตอบแทน 312,200 91,461 - - 91,461.00 
ค่าใช้สอย 2,522,085 1,211,621.36 - - 1,211,621.36 
ค่าวัสดุ 1,092,720 725,903.23 - - 725,903.23 
ค่าสาธารณูปโภค 321,000 225,460.47 - - 225,460.47 
ค่าครุภัณฑ์ 1,613,700 1,082,384.15 - - 1,082,384.15 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,416,000 2,607,500 - 7,119,798 9,727,298.00 
รายจ่ายอื่น 30,000 - - - - 
เงินอุดหนุน 930,500 401,633.47 - - 401,633.47 
รายรับ      
ภาษีอากร 390,000 404,318.78 - - 404,318.78 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต 180,000 407,900.30 - - 407,900.30 
รายได้จากทรัพย์สิน 350,000 498,580.14 - - 498,580.14 
รายได้เบ็ดเตล็ด 40,000 4,300 - - 4,300 
ภาษีจัดสรร 16,330,000 22,373,556.45 - - 22,373,556.45 
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,740,000 11,233,894 - - 11,233,894.00 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานงบการเงินประจ าปี ระบบบันทึกบัญชีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-laas) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

3.การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.รอบ
เมือง ผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพฯ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,00 
โอนเพิ่ม 

+100,000 
319,630 80,370 ส านักปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชมนพรรษา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 
โอนลด -

100,000 
91,088 8,912 ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท แผนงานสาธารณสุข 70,000 
โอนเพิ่ม 

+40,350 
40,350 70,000 ส านักปลัด 

4 โครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

20,000 4,730 15,270 ส านักปลัด 

5 โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

50,000 24,950 25,050 ส านักปลัด 

6 โครงการก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรัง(ดินก้นบ่อ) สายเลียบคลองบางตาล่า 
หมู่ที่ 7 บ้านบ าหรุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

975,000 776,000 199,000 กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 

สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

6 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายปากทางศาลา – หนองงู หมู่ที่ 3 บ้าน
ตึกปืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1,024,000 796,000 228,000 กองช่าง 

7 โครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน (โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ จิตอาสา สร้างปุา รักษ์น้ า) 

แผนงานการเกษตร 
150,000 1,430 148,570 ส านักปลัด 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,469,350 2,051,178 775,172  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) 

ประเภท การจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม

ประจ า
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยอเนกบุญ  หมู่ที่ 1 บ้านโคกกะจะ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

320,000 320,000 - กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยถนอมจิตร (ซอยกลาง) หมู่ที่ 1 บ้านโคก
กะจะ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

396,000 396,000 - กองช่าง 

3 โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้านตึกปืน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

499,000 499,000 - กองช่าง 

4 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลองขวางในไปหาคลองขวางนอก 
หมู่ที่ 2 บ้านตึกปืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

499,000 499,0000 - กองช่าง 

5 โครงการขุดสระหนองแขม  หมู่ที่ 3 บ้านตึกปืน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

496,000 
ยกเลิก
สัญญา 

496,000 กองช่าง 

6 โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายสะพานขาว – คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 
4 บ้านท่าเรือ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

497,000 497,000 - กองช่าง 

7 โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายบางคาง – ท่าเรือ หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าเรือ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

499,000 499,000 - 
กองช่าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) 
ประเภท การจ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา แผนงาน 

งบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม

ประจ างบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

8 โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายบางคาง – สะพานขาว หมู่ที่ 5 
บ้านมอญ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

497,000 497,000 - กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวอารีรัตน์ 
ชาวเมือง หมู่ที่ 6 บ้านบางตาล่า 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

130,000 130,000 - กองช่าง 

10 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคันคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 บ้านบาง
ตาล่า 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

497,000 497,000 - กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ าหรุพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 
บ้านบ าหรุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

481,000 481,000 - กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ าหรุพัฒนา 8 หมู่ที่ 7 
บ้านบ าหรุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

269,000 269,000 - กองช่าง 

13 โครงการซ่อมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

403,000 403,000 - กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน จสอ.นิวัตน์ ดีวิเศษ – 
บ้านนายจรูญ เขตุหลัก  หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

195,000 195,000 - กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสายันต์ อยู่สุข
สุวรรณ – บ้านนางสาวชนัฎดา วงศ์สุวรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

676,000 676,000 - กองช่าง 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,354,000 6,354,000 -  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

                     
      สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ  

กรณีอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการเอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับ รายการ แผนงาน 

งบประมาณที่
อุดหนุน ตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนส านักงานไฟฟูาจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือขยายเขตไฟฟูา ที่ท าการ 
อบต.รอบเมือง , หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน , หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย , 
หมู่ที่ 7 บ้านบ าหรุ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
420,000 109,316.73 132,683.27 

ส านักงาน
ไฟฟูา จังหวัด

ปราจีนบุรี 
2 อุดหนุนอ าเภอเมืองปราจีนบุรี เพ่ือจัดโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  
แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
75,000 75,000 - 

อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี 

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคางต าบลรอบเมือง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็ก – นักเรียนชั้น ป.6 

แผนงานการศึกษา 
108,000 108,000 - 

โรงเรียนวัด
บางคาง 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.รอบ
เมือง 

แผนงานงบกลาง 
114,900 114,900 - 

กองทุน สปสช 
อบต.รอบ

เมือง 
5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลรอบเมือง แผนงานงบกลาง 

50,000 50,000 - 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
รอบเมือง 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 767,900 457,216.73 132,683.27  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
                                                    สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ไปสู่การปฏิบัติ 
                                                       กรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอบเมือง ด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์   

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

1 ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 
(กระจกบานเลื่อน) 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 8,000 3,800 4,200 ส านักปลัด 

2 โต๊ะท างานพนักงานส่วนต าบล 
ระดับ 2-5 จ านวน 1 ตัว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

6,000 2,900 3,100 ส านักปลัด 

3 เก้าอ้ีท างานพนักงานส่วน
ต าบล ระดับ 2-5   
จ านวน 1 ตัว  

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 5,000 2,500 2,500 ส านักปลัด 

4 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับห้อง
ประชุมสภา อบต.  
-โต๊ะจ านวน  18 ตัว 
-เก้าอ้ี จ านวน 35 ตัว  

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

200,000 156,900 43,100 ส านักปลัด 

5 แท่นกล่าวรายงาน จ านวน 1 
ตัว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

5,500 3,800 1,700 ส านักปลัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

                                                     สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ไปสู่การปฏิบัติ 
                                                       กรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอบเมือง ด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์   

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

6 โต๊ะวาง (ตะหมู่บูชา) 
จ านวน 1 ตัว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

10,000 4,800 5,200 ส านักปลัด 

7 ค่าจัดซื้อถังน้ า ไฟเบอร์กลาส 
จ านวน 1,000 ลิตร จ านวน 
1 ถัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 5,200 4,708 492 ส านักปลัด 

8 เครื่องปั้มน้ าพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

20,000 9,190 10,810 ส านักปลัด 

9 ตู้น้ าดื่ม (เครื่องท าน้ าเย็น-น้ า
ร้อน) จ านวน 1 ตู้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

10,000 4,790 5,210 ส านักปลัด 

10 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

9,000 8,990 10 ส านักปลัด 

11 ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 
(กระจกบานเลื่อน) 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 8,000 3,800 4,200 กองคลัง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

                                                     สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ไปสู่การปฏิบัติ 
                                                       กรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอบเมือง ด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างครุภณัฑ์   

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับ รายการ แผนงาน หมวด ประเภท 

งบประมาณ
ที่ ตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

12 ตู้น้ าดื่ม (เครื่องท าน้ าเย็น-น้ า
ร้อน) จ านวน 1 ตู้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

10,000 4,790 5,210 กองคลัง 

13 ตู้เหล็ก (แบบทึบ) 2 บาน 
จ านวน 1 หลัง 

แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

5,000 4,000 1,000 
กองการ 
ศึกษาฯ 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 เครื่อง 

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

42,000 42,000 - กองช่าง 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 343,700 256,968 86,732  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
สรุปผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (อปท.ด าเนินการเอง) 

กรณีขอกันเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ล าดับ รายการ แผนงาน 

งบประมาณที่ 
ตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
จ่ายขาดเงิน
สะสมประจ า
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(บาท) 

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 กรณีก่อหนี้ผูกพัน      
1 อุดหนุนส านักงานไฟฟูาจังหวัดปราจีนบุรี (หมู่ที่ 9 บ้านชลประทาน) แผนงานอุตสาหกรรมและ

โยธา 
109,316.74    

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า      
(ขาซอย-ซอยวิเศษ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองพังพวย 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

377,000 - 320,000 57,000 

3 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 
บ้านตึกปืน  

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

562,000 - 470,000 92,000 

4 ค่าจ้างเหมารายวัน (พนักงานเก็บขยะ)  แผนงานเคหะและชุมชน 2,226 - 2,226 - 
 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต.รอบเมือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 228,000 - - - 
2 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล (รถยนต์ส่วนกลาง) แผนงานบริหารงานทั่วไป 814,000 - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 


