
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 

 
 
 
 

ไตรมาสท่ี ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 ถึง เดือนธันวาคม  ๒๕๖3)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1. การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร (วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ) 

20,000 20,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานบริหารงานรักษา
ความสงบภายใน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ถ้ำรงค์ 

70,000 68,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
(โอนเพิ่ม) 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

250,000 33,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
 

2. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน 
- โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 
- โรงเรียนวัดม่วงงาม 

100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 
- โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 
- โรงเรียนวัดม่วงงาม 

940,000 422,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 40,000 36,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
รัฐพิธี 

20,000 5,700 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณท่ี
จ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

3. โครงการสนับสนุนสืบสานการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

20,000 9,450 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง 
 

จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 

๕,75๐,๐๐๐ 

 
 

1,280,400 

 
 

กองสวัสดิการฯ 

 
 

ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพคนพิการ 814,๐๐๐ 189,000 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,๐๐๐ 10,5๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
1. โครงการอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุม
ประชาคม 

20,000 8,784 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
ในชุมชนและการมีส่วนร่วม 

30,000 17,๐๕๐ สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1. โครงการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000 199,800 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

20,000 2,250 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)   
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 2 352,000 34,500 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 1 540,000 68,000 
 แผนงานการศึกษา 22 3 2,247,000 555,600 
 แผนงานสาธารณสุข 10 - 523,380 - 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 - 735,000 - 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 3 256,000 51,750 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 1,479,900 

รวม 91 12 11,802,380 2,189,750 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 1,225,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 2 1,573,000 25,834 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 2 3,588,000 25,834 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 2 290,000 202,050 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 2 1,860,000 202,050 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 - 3,113,000 - 

รวม 10 - 3,113,000 - 
รวมท้ังสิ้น 152 16 22,808,380 2,417,434 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไตรมาสท่ี ๒ (ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖4)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี ๒ (เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุ้มครองทางสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูล
ข่าวสาร(นสพ.) 

14,550 14,500 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
(โอนเพิ่ม) 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

250,000 34,720 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุการเรียนการสอน) รายหัว 

85,000 25,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000 
+ 80,000 

89,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000 27,550 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการปีใหม่สมานฉันท์ 15,000 2,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ 55,000 24,220 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง 
 

๑.จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 

5,750,000 

 
 

1,277,500 

 
 
กองสวัสดิการฯ 

 
 

ข้อบัญญัติ 
-เบ้ียยังชีพคนพิการ  814,000 190,600 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

-เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  54,000 10,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง AC แบบ 
OVER RAY สายบ้านป้าถมถึงสะพานวัดเขาน้อย 
หมู่ท่ี 4 

240,000 240,000 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
เฉลียว  บัวสุวรรณ หมู่ท่ี 2 

300,000 296,200 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าเยาว์ 
หมู่ท่ี 2 

745,999 745,999 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพ้นท์ปูน  
หมู่ท่ี 3 

759,253 759,253 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

5. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.
ถ้ำรงค์ 

498,690 498,690 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 2 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 1 352,000 14,500 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 2 2,247,000 59,920 
 แผนงานสาธารณสุข 10 2 523,380 116,550 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 1 735,000 2,500 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 1 256,000 24,220 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 1,478,600 

รวม 91 10 11,802,380 1,696,290 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 1,225,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 2 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

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

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

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

รวม 9 - 1,860,000 - 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 5 3,113,000 2,540,142 

รวม 10 5 3,113,000 2,540,142 

รวมท้ังสิ้น 152 15 22,808,380 2,540,142 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 

ครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 ถึง เดือนมีนาคม  ๒๕๖4)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖4)  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1. การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (วันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติ) 

20,000 20,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการรับข้อมูลข่าวสาร 
(นสพ.) 

14,550 14,500 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานบริหารงานรักษา
ความสงบภายใน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจำ อบต.ถ้ำรงค์ 

70,000 68,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
(โอนเพิ่ม) 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

250,000 68,320 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน 
- โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 
- โรงเรียนวัดม่วงงาม 

100,000 100,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นท่ี 
- โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 
- โรงเรียนวัดม่วงงาม 

940,000 422,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(อุดหนุน) 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุการเรียนการสอน) รายหัว 

85,000 25,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการรณรงค์ป้องกัน/เฝ้าระวังโรคติดต่อ 10,000 
+80,000 

89,000 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 27,550 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการปีใหม่สมานฉันท์ 15,000 2,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี 40,000 36,600 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐ
พิธี 

20,000 5,700 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3. โครงการสนับสนุนสืบสานการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

20,000 9,450 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

4. โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ 55,000 10,200 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
แผนงานงบกลาง จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย

เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

5,750,000 

 
 

2,557,900 

 
 

กองสวัสดิการฯ 

 
 

ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพคนพิการ 814,000 379,600 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 21,000 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 1. โครงการอบรมปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคม 

20,000 8,784 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยใน
ชุมชนและการมีส่วนร่วม 

30,000 17,050 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000 199,800 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

20,000 2,250 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง AC  แบบ 
OVER RAY สายบ้านป้าถมถึงสะพานวัดเขาน้อย 
หมู่ท่ี 4 

15,000 2,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
เฉลียว บัวสุวรรณ หมู่ท่ี 2 

300,000 296,200 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าเยาว์  
หมู่ท่ี 2 

745,999 745,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแพ้นท์ปูน  
หมู่ท่ี 3 

759,253 759,253 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

5. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  
อบต.ถ้ำรงค์ 

498,690 498,690 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖4) 
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ครึ่งปีแรก 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 3 352,000 49,000 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 1 540,000 68,000 
 แผนงานการศึกษา 22 5 2,247,000 615,520 
 แผนงานสาธารณสุข 10 2 523,380 116,550 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  21 1 735,000 2,500 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 4 256,000 75,970 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 2,958,500 

รวม 91 19 11,802,380 3,886,040 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 300,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ครึ่งปีแรก 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 2 1,573,000 25,834 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 1,700,000 - 

รวม 25 2 3,588,000 25,834 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 2 290,000 202,050 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 2 1,860,000 202,050 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 5 1,976,000 2,540,142 

รวม 10 5 1,976,000 2,540,142 
รวมท้ังสิ้น 152 28 22,808,380 6,654,066 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 

ไตรมาสท่ี 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖4)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)  
ประจำงบประมาณ  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

250,000 34,560 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาวัสดุการเรียนการสอน 

85,000 22,400 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นท่ี ร.ร.วัดถ้ำ
รงค์, ร.ร.ม่วงงาม 

940,000 404,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

4. ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นท่ี 600,000 210,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
รัฐพิธี 

20,000 3,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ 55,000 14,020 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

60,000 28,890 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000 20,550 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานงบกลาง 
 

จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

5,750,000 

 
 

1,275,000 

 

 
กองสวัสดิการฯ 

 
 

ข้อบัญญัติ 
- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 10,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพคนพิการ 814,000 194,600 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 10,500 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการวันผู้สูงอายุ และครอบครัวแห่งชาติ 10,000 3,165 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการป้องกันการทุจริต 

10,000 7,050 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. ซ่อมแซมถนนภายในตำบลถ้ำรงค์ 335,000 255,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

2. คูส่งน้ำคสล. หมู่ท่ี 4 คลองไส้ไก่ 300,000 288,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 
 
 
 
 
 



-3- 

สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)   
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 3 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 - 352,000 - 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 4 2,247,000 670,960 
 แผนงานสาธารณสุข 10 2 523,380 49,440 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 1 735,000 3,165 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 2 256,000 17,520 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 1,480,100 

รวม 91 11 11,802,380 2,221,185 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 1,225,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 3 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 1 1,573,000 7,050 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 1 3,588,000 7,050 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

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

รวม 9 - 1,860,000 - 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 2 3,113,000 543,000 

รวม 10 2 3,113,000 543,000 

รวมท้ังสิ้น 152 14 22,808,380 2,771,235 
 

 
 
 
 



 
  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไตรมาสท่ี 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖4)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี  4  (เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564)  
ประจำงบประมาณ  ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลท่ี 10 

30,000 6,500 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ 20,000 3,030 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
3. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ 40,000 5,800 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
4. โครงการ Big Cleaning Day 10,000 3,310 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

250,000 33,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นท่ี ร.ร.วัดถ้ำ
รงค์ , ร.ร.ม่วงงาม 

940,000 1,800 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3. ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นท่ี 600,000 238,700 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. โครงการชุมชนลดขยะ 20,000 16,735 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  5,750,๐๐๐ 1,277,2๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  -เบ้ียยังชีพคนพิการ  814,๐๐๐ 191,800 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

-เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  54,๐๐๐ 10,5๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน์ 

20,000 2,630 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 1. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

20,000 7,650 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

1. โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

60,000 47,600 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

2. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายคัน
ท่าแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ท่ี 1 

65,000 64,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

3. โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย 

900,000 871,040 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4. โครงการโรงสูบน้ำและจัดเก็บของประปา
หน้าวัดถ้ำรงค์ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 

375,000 375,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

5. โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา หมู่ท่ี 5 73,000 73,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564)  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 4 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 4 352,000 18,640 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 3 2,247,000 273,500 
 แผนงานสาธารณสุข 10 - 523,380 - 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 590,000 16,735 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 - 735,000 - 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 - 256,000 - 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 1,479,500 

รวม 91 11 11,802,380 1,788,375 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 1,225,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ไตรมาสท่ี 4 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 1 1,573,000 7,650 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 2,015,000 - 

รวม 25 1 3,588,000 7,650 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 1 290,000 2,630 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 

รวม 9 1 1,860,000 2,630 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 5 3,113,000 1,430,640 

รวม 10 5 3,113,000 1,430,640 

รวมท้ังสิ้น 152 18 22,808,380 3,229,295 
 

 
 
 



 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ครึ่งปีหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖4)  
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
 ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลท่ี 10 

30,000 6,500 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการชุมชนสะอาดตา ประชาสุขใจ 20,000 3,030 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

3. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม ่ 40,000 5,800 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

4. โครงการ Big Cleaning Day 10,000 3,310 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศึกษา 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

250,000 67,560 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นท่ี ร.ร.วัดถ้ำ
รงค์ , ร.ร.ม่วงงาม 

940,000 405,800 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

3. ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นท่ี 600,000 448,700 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาวัสดุการเรียนการสอน 

85,000 22,400 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองทาง
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 1. โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

60,000 28,890 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 20,550 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐ
พิธี 

20,000 3,500 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

2. โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ 55,000 14,020 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. โครงการวันผู้สูงอายุ และครอบครัวแห่งชาติ 10,000 3,165 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

แผนงานเคหะและชุมชน 1. โครงการชุมชนลดขยะ 20,000 16,735 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

แผนงานงบกลาง จัดสวัสดิการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  5,750,๐๐๐ 1,277,2๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

-เบ้ียยังชีพคนพิการ  814,๐๐๐ 191,800 กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 

-เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  54,๐๐๐ 10,5๐๐ กองสวัสดิการฯ ข้อบัญญัติ 
ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและการป้องกันการทุจริต 

10,000 7,050 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

2. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
การดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

20,000 7,650 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

งบประมาณท่ี
จ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน์ 

20,000 2,630 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

1. ซ่อมแซมถนนภายในตำบลถ้ำรงค์ 335,000 255,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

2. คูส่งน้ำคสล. หมู่ท่ี 4 คลองไส้ไก่ 300,000 288,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

3. โครงการติดต้ังกระจกโค้งจราจร ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

60,000 47,600 กองช่าง ข้อบัญญัติ 

4. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายคันท่า
แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ท่ี 1 

65,000 64,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

5. โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติแบบไร้สาย 

900,000 871,040 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

6. โครงการโรงสูบน้ำและจัดเก็บของประปาหน้า
วัดถ้ำรงค์ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 

375,000 375,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 

7. โครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา หมู่ท่ี 5 73,000 73,000 กองช่าง จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปหีลัง (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4) 
ประจำงบประมาณ ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ครึ่งปีแรก 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 4 352,000 18,640 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 - 540,000 - 
 แผนงานการศึกษา 22 4 2,247,000 944,460 
 แผนงานสาธารณสุข 10 2 523,380 49,440 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
          แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 590,000 16,735 
 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  21 1 735,000 3,165 
 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 11 2 256,000 17,520 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 - 200,000 - 
 แผนงานการเกษตร 1 - 20,000 - 
 แผนงานงบกลาง 3 3 6,250,000 1,479,500 

รวม 91 17 11,802,380 2,529,460 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 900,000 - 
 แผนงานการพาณิชย์ 6 - 300,000 - 

รวม 9 - 2,125,000 - 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีดำเนินการ 

ครึ่งปีแรก 
งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
           แผนงานบริหารท่ัวไป 17 2 1,573,000 14,700 
           แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 8 - 1,700,000 - 

รวม 25 2 3,588,000 14,700 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
           แผนงานการเกษตร 3 - 50,000 - 
           แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 5 - 270,000 - 

รวม 8 - 320,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แผนงานการเกษตร 5 1 290,000 2,630 
          แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 

          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 - 700,000 - 
รวม 9 1 1,860,000 2,630 

3,ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 10 7 1,976,000 1,973,640 

รวม 10 7 1,976,000 1,973,640 
รวมท้ังสิ้น 152 27 22,808,380 4,520,430 

 
 
 


