
 
 
 
 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 ถึง เดือนธนัวาคม  ๒๕๖2)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)  
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาจบพิตร 
(วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ) 

20,000 ๑๙,๙๖0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร(นสพ.) 40,000 23,40๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา ๑.ค่าจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 6๕,000 ๓๓,๕00 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์)(ต่อเนื่อง) 

๑5๐,๐๐๐ 41,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

๓.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื นท่ี(ต่อเนื่อง) ๙2๐,๐๐๐ 428,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

1.โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30,000 2๙,๗๒5 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2.สนับสนุนสืบสานการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

20,000 19,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 
(วางพวงมาลา ร.5,ร.9) 

20,000 2,000 กองการศึกษา อุดหนุน 
(อ.บ้านลาด) 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 
๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

1,259,700 

 
 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
ข้อบัญญัติ 

-เบี ยยังชีพคนพิการ  7๐๐,๐๐๐ 113,600 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 11,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการน  า แผนงานการพาณิชย์ 1.ก่อสร้างปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน  าประปา
หมู่ 3 

- ๕๑,๕๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

1.โครงการอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม 

20,000 8,๙๐๔ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
ในชุมชนและการมีส่วนร่วม 

30,000 17,๐๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

3.ท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสัญจร ๒๐,000 1๕,๑๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1.ปรับปรุงบ ารุงดิน ๑๐,๐๐๐ ๙,7๘0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๒.ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 199,800 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๓.ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 200,000 19,๙๕0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

1. .ซ่อมแซมถนนภายในต าบล - 335,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)   
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 2 352,000 43,360 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 3 2,247,000 502,500 
 แผนงานสาธารณสุข 10 - 523,380 - 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 - 735,000 - 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 3 256,000 50,925 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 1 6,250,000 1,384,300 

รวม 91 9 11,802,380 1,981,085 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 1 1,225,000 51,500 

รวม 9 1 2,125,000 51,500 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 

งบประมาณตาม
แผน 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 3 1,573,000 41,104 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 3 3,588,000 41,104 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 3 290,000 229,530 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 3 1,860,000 229,530 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 1 3,113,000 335,000 

รวม 10 1 3,113,000 335,000 
รวมทั งสิ น 152 17 22,808,380 2,638,219 

 
 
 
 
 



 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  

ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม  256๓ ถึง เดือนมนีาคม  ๒๕๖๓)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๒ (เดือนมกราคม 256๓ –มีนาคม 256๓) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานการศึกษา ๑.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์)(ต่อเนื่อง) 

๑5๐,๐๐๐ 102,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 38,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3.โครงการส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการในเด็ก 6,000 5,950 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

๔.โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 15,000 ๓,125 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานสาธารสุข 1.ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 60,000 34,050 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
2.โครงการป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000 8,400 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
3.โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 27,550 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 10,000 3,600 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการปีใหม่สมานฉันท์ 15,000 11,325 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

1.อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดขบวนแห่พระนคร
คีรี-เมืองเพชรบุรี 

15,000 15,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2.อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียม
เกวียน 

100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 
๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

1,261,700 

 
 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
ข้อบัญญัติ 

-เบี ยยังชีพคนพิการ  7๐๐,๐๐๐ 172,800 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 21,5๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการน  า แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

1.วางท่อ คสล.บ้านลุงคุด หมู่ 5 - 44,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนงานการพาณิชย์ 1.ปรับปรุงท่อเมนน  าประปา หมู่ 5 - 160,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงินสะสม 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานการเกษตร 1.โครงการส ารวจความเส่ียงจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

๒๐,000 10,2๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม 256๓ –มีนาคม 256๓) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 2 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 - 352,000 - 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 4 2,247,000 150,175 
 แผนงานสาธารณสุข 10 4 523,380 73,600 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 1 735,000 11,325 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 2 256,000 150,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 1 6,250,000 1,456,000 

รวม 91 12 11,802,380 1,841,100 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 1 900,000 44,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 1 1,225,000 160,000 

รวม 9 2 2,125,000 204,000 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 2 

งบประมาณตาม
แผน 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 - 1,573,000 - 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 - 3,588,000 - 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 1 50,000 10,250 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 1 320,000 10,250 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 - 290,000 - 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 - 1,860,000 - 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 - 3,113,000 - 

รวม 10 - 3,113,000 - 
รวมทั งสิ น 152 15 22,808,380 2,055,350 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

ครึง่ปแีรก (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 ถึง เดือนมนีาคม  ๒๕๖3)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุร ี

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 ถึง เดือนมีนาคม  ๒๕๖3) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาจบพิตร 
(วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ) 

20,000 ๑๙,๙๖0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร(นสพ.) 40,000 23,40๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา ๑.ค่าจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 6๕,000 ๓๓,๕00 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์)(ต่อเนื่อง) 

๑5๐,๐๐๐ 102,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

๓.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื นท่ี(ต่อเนื่อง) ๙2๐,๐๐๐ 428,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 70,000 38,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

5.โครงการส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการในเด็ก 6,000 5,950 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
6.โครงการห้องเรียนธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 15,000 ๓,125 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานสาธารณสุข 1.ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 60,000 34,050 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
2.โครงการป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000 8,400 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
3.โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 27,550 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 10,000 3,600 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการปีใหม่สมานฉันท์ 15,000 11,325 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

1.โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30,000 2๙,๗๒5 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2.สนับสนุนสืบสานการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

20,000 19,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 
(วางพวงมาลา ร.5,ร.9) 

20,000 2,000 กองการศึกษา อุดหนุน 
(อ.บ้านลาด) 

 
4.อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดขบวน
แห่พระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี 

15,000 15,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

5.อุดหนุนอ าเภอบ้านลาดโครงการจัดงาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียน 

100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 
๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

1,261,700 

 
 
กองสวัสดิการฯ 

 
 
ข้อบัญญัติ 

-เบี ยยังชีพคนพิการ  7๐๐,๐๐๐ 172,800 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 21,5๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการน  า แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

1.วางท่อ คสล.บ้านลุงคุด หมู่ 5 - 44,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

แผนงานการพาณิชย์ 1.ก่อสร้างปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน  าประปา
หมู่ 3 

- ๕๑,๕๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

2.ปรับปรุงท่อเมนน  าประปา หมู่ 5 - 160,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

1.โครงการอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม 

20,000 8,๙๐๔ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชน
และการมีส่วนร่วม 

30,000 17,๐๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

3.ท้องถิ่นอ าเภอบ้านลาดสัญจร ๒๐,000 1๕,๑๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานการเกษตร 1.โครงการส ารวจความเส่ียงจากการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช 
๒๐,000 10,2๕๐ ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1.ปรับปรุงบ ารุงดิน ๑๐,๐๐๐ ๙,7๘0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๒.ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

200,000 199,800 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๓.ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 200,000 19,๙๕0 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

1. .ซ่อมแซมถนนภายในต าบล - 335,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 
 
 
 
 
  



-๔- 

สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 ถึง เดือนมีนาคม  ๒๕๖3) 
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ครึ่งปีแรก 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 2 352,000 43,360 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 6 2,247,000 611,675 
 แผนงานสาธารณสุข 10 4 523,380 73,600 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  21 1 735,000 11,325 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 5 256,000 165,925 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 1 6,250,000 1,456,000 

รวม 91 19 11,802,380 2,361,885 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 1 900,000 44,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 2 300,000 211,500 

รวม 9 3 2,125,000 255,500 
 



-๕- 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ี
ด าเนินการ 
ครึ่งปีแรก 

งบประมาณตาม
แผน 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 3 1,573,000 41,104 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 1,700,000 - 

รวม 25 3 3,588,000 41,104 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 1 50,000 10,250 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 1 320,000 10,250 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 3 290,000 229,530 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 3 1,860,000 229,530 
3,ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 1 1,976,000 335,000 

รวม 10 1 1,976,000 335,000 
รวมทั งสิ น 152 30 22,808,380 3,233,269 

 
 
 
 
 



 
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  

ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน  2563 ถึง เดือนมิถนุายน  ๒๕๖3)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุร ี

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)  
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณ
ท่ีจ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.โครงการ Big Cleaning Day 10,000 ๙,550 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการชุมชนสะอาดตา  ประชาสุขใจ 20,000 4,819.90 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา ๑.ค่าจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 6๕,000 28,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์)(ต่อเนื่อง) 

๑5๐,๐๐๐ 47,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 13,340 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

4.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื นท่ี(ต่อเนื่อง) ๙2๐,๐๐๐ 122,140 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

แผนงานสาธารณสุข 1.ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 59,000 59,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการควบคุมป้องกันภัยโรคระบาดในชุมชน 130,010 130,010 ส านักปลัด สปสช. 

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์อื่น (ซ่อมเครื่องปั้มน  า) 100,000 9,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

    

-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 10,5๐๐ กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 

-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  5,600,000 1,262,100 กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณ
ท่ีจ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

แผนงานงบกลาง 
 

-เบี ยยังชีพคนพิการ 700,000 182,400 กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 

ด้านการบริหาร
จัดการน  า 

แผนงานการพาณิชย์ 1.ปรับปรุงท่อเมนน  าประปา หมู่ 5 200,000 158,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

1.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

50,000 9,๔50 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดพุ่มไม้) 19,000 7,500 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดม่วงงาม หมู่ท่ี  300,000 29๙,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)   
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 3 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 2 352,000 14,369.90 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 4 2,247,000 210,980 
 แผนงานสาธารณสุข 10 2 523,380 189,010 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 590,000 9,000 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 - 735,000 - 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 - 256,000 - 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 4 6,250,000 1,455,000 

รวม 91 13 11,802,380 1,878,359.90 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 1 1,225,000 158,000 

รวม 9 1 2,125,000 158,000 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 3 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 1 1,573,000 9,450 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 1 3,588,000 9,450 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 1 290,000 7,500 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 1 1,860,000 7,500 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 1 3,113,000 299,000 

รวม 10 1 3,113,000 299,000 
รวมทั งสิ น 152 1 22,808,380 299,000 

 
 
 
 



  
รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  

ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม  256๓ ถึง เดือนกนัยายน  ๒๕๖๓)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม 256๓ – กันยายน 256๓) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานบริหารท่ัวไป 1.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ 40,000 25,765 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการจัดงานวันเฉิลมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 50,000 19,540 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 868,000 765,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) 8,700 3,800 กองคลัง ข้อบัญญัติ 

5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 49,800 49,800 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

6.ครุภัณฑ์การเกษตร(เล่ือนโซ่ยนต์) 8,000 7,490 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 2,235 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

2.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื นท่ี(ต่อเนื่อง) ๙2๐,๐๐๐ 292,320 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

3.กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

4.โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโค
โรนา 2019 COVID ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์ 

8,500 8,500 กองการศึกษา สปสช. 

5.ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื นท่ี(ต่อเนื่อง) 510,000 146,393.84 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันปญัหาโรคเอดส์และยาเสพติด 20,000 19,315 กองสวัสดิการ
สังคม 

ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณ
ท่ีจ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

30,000 7,950 กองสวัสดิการ
สังคม 

ข้อบัญญัติ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุต าบลถ  ารงค์ 50,000 37,800 กองสวัสดิการ
สังคม 

ข้อบัญญัติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.โครงการชุมชนลดขยะ 30,000 21,550 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.ครุภัณฑ์กีฬา (จัดซื อเครื่องเล่นเด็ก หมู่ท่ี 4) 143,000 143,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2.ครุภัณฑ์กีฬา (จัดซื อเครื่องออกก าลังกาย หมู่ท่ี 1 
และหมู่ท่ี 4) 

448,000 448,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานสาธารณสุข 1.โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกนัโรคไข้เลือดออก 80,170 80,170 ส านักปลัด สปสช. 

แผนงานงบกลาง ๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

    

-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 10,500 กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 

-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  5,600,000 1,265,500 กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 

-เบี ยยังชีพคนพิการ 700,000 186,400 กองสวัสดิการฯ งบจัดสรร 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

10,200 8,800 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการอนุรักษพ์ันธุ์พืชสนองพระราชด าริ 40,000 11,175 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีตั งไว้ 

งบประมาณ
ท่ีจ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 1.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการป้องกันการทุจริต 

10,000 9,450 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 50,000 218,600 กองคลัง ข้อบัญญัติด 

ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปาน-คันห้วย
ป้าทรัพย์ 

225,000 150,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าแก่ หมู่ท่ี 6 93,000 93,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

  3.โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 57,000 57,000 กองช่าง  ข้อบัญญัติ 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม 256๓ – กันยายน 256๓) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 4 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 6 352,000 871,395 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 5 2,247,000 549,448.84 
 แผนงานสาธารณสุข 10 1 523,380 80,170 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 1 80,000 37,800 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 590,000 21,550 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 2 735,000 27,265 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 - 256,000 - 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 1 200,000 143,000 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 - 6,250,000 - 

รวม 91 17 11,802,380 1,730,628.84 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 1,225,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ไตรมาสท่ี 4 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 2 1,573,000 228,050 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 2 3,588,000 228,050 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 2 290,000 19,975 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 2 1,860,000 19,975 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 3 3,113,000 300,000 

รวม 10 3 3,113,000 300,000 
รวมทั งสิ น 152 24 22,808,380 2,278,653.84 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่  
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 

 
 
 

ครึง่ปหีลงั (ระหว่างเดือนเมษายน  2563 ถึง เดือนกนัยายน  ๒๕๖3)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบา้นลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

  



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปหีลัง (ระหว่างเดือนเมษายน  2563 ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๖3) ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.โครงการ Big Cleaning Day 10,000 ๙,550 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ 20,000 4,819.90 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

3.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ 40,000 25,765 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

4.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 50,000 19,540 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 868,000 765,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

6.ครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) 8,700 3,800 กองคลัง ข้อบัญญัติ 

7.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 49,800 49,800 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

8.ครุภัณฑ์การเกษตร(เล่ือนโซ่ยนต์) 8,000 7,490 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา ๑.ค่าจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 6๕,000 28,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

๒.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์) (ต่อเนื่อง) 

๑5๐,๐๐๐ 47,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,000 15,575 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

5.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื นท่ี (ต่อเนื่อง) 920,000 414,460 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

6.กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานการศึกษา 7.โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรค
ติดเชื อไวรัส   โคโรนา 2019 COVID ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ  ารงค์ 

8,500 8,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

8.ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื นท่ี 
(ต่อเนื่อง) 

510,000 146,393.84 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

แผนงานสาธารณสุข 1.ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 59,000 59,000 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการควบคุมป้องกันภัยโรคระบาดใน
ชุมชน 

130,010 130,010 ส านักปลัด สปสช. 

3.โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก 

80,170 80,170 ส านักปลัด สปสช. 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการรณรงค์ป้องกันปญัหาโรคเอดส์
และยาเสพติด 

20,000 19,315 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 

2.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบคัว 

30,000 7,950 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.ครุภัณฑ์อื่น (ซ่อมเครื่องปั้มน  า) 100,000 9,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2.โครงการชุมชนลดขยะ 30,000 21,550 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุต าบล
ถ  ารงค์ 

50,000 37,800 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.ครุภัณฑ์กีฬา(จัดซื อเครื่องเล่นเด็ก หมู่ท่ี 4) 143,000 143,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2.ครุภัณฑ์กีฬา(จัดซื อเครื่องออกก าลังกาย 
หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4) 

448,000 448,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและรัฐพิธี 
(วางพวงมาลา ร.5,ร.9) 

20,000 2,000 กองการศึกษา อุดหนุน 
(อ.บ้านลาด) 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

-เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 

๕,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

2,527,600 

 
 

กองสวัสดิการฯ 

 
 

ข้อบัญญัติ 
-เบี ยยังชีพคนพิการ  7๐๐,๐๐๐ 368,800 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

-เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  55,๐๐๐ 21,0๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการน  า แผนงานการพาณิชย์ 1.ปรับปรุงท่อเมนน  าประปา หมู่ 5 200,000 158,0๐0 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

1.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และการด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

50,000 9,๔50 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการป้องกันการทุจริต 

10,000 9,450 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

3.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 500,000 218,600 กองคลัง ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ

ท่ีตั งไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐,2๐๐ 8,๘00 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๒.โครงการอนุรักษพ์ันธุ์พืชสนองพระราชด าริ 40,000 11,175 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

๓.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดพุ่มไม้) 19,000 7,๕00 ส านักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดม่วงงาม หมู่
ท่ี 2 

300,000 299,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปาน-คัน
ห้วยป้าทรัพย์ 

225,000 150,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าแก่ หมู่ท่ี 6 93,000 93,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

4.โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 57,000 57,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
  



-5- 

สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปหีลัง (ระหว่างเดือนเมษายน  2563 ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖3) 
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ครึ่งปีแรก 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 8 352,000 885,764.90 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 7 2,247,000 1,188,428.84 
 แผนงานสาธารณสุข 10 3 523,380 269,180 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 1 80,000 37,800 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 2 590,000 30,550 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  21 2 735,000 27,265 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 - 256,000 - 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 3 200,000 593,000 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 2,917,400 

รวม 91 29 11,802,380 5,949,388.74 
ด้านการบริหารจัดการน  า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 1 300,000 158,000 

รวม 9 1 2,125,000 158,000 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

โครงการท่ีด าเนินการ 
ครึ่งปีแรก 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 3 1,573,000 237,500 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 1,700,000 - 

รวม 25 3 3,588,000 237,500 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 3 290,000 27,475 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 3 1,860,000 27,475 
3,ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 4 1,976,000 599,000 

รวม 10 4 1,976,000 599,000 
รวมทั งสิ น 152 40 22,808,380 6,971,363.74 

 
 
 
 
 


