
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โทร. 032-491467            
ท่ี   พบ  76401/                วันที่    4  เมษายน   2565     
เรื ่อง  รายงาน ผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไข เพิ่มเติม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)   

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

 เร่ืองเดิม 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีการแต่งต้ังคณะทำงานด้านต่างๆ ได้ดำเนินการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี 
การบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้    

ข้อเท็จจริง 
สำนักงานปลัดได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ในรอบ 
6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล หัวข้อการบริหารงาน        
ข้อ 011 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ  

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรมอบงานประชาสัมพันธ์ติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปี พ.ศ. 

2565 รอบ 6 เดือน พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ และช่องทางอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

ลงช่ือ         พรสินี    มามาก  
 (นางสาวพรสินี    มามาก)  

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 
 
ลงช่ือ        เอื้อจิตต์     ภู่เงิน            ลงช่ือ พันจ่าเอก วีระศักดิ ์   มั่นการ 

(นางเอื้อจิตต์     ภู่เงิน)            (วีระศักดิ์    มั่นการ)  
    หัวหน้าสำนักปลัด           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  

 
 

ลงช่ือ       บรรพต   กำไลแก้ว   
(นายบรรพต   กำไลแก้ว)  

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  



การติดตามและประเมินผล สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย 6 เดือน (ต้ังแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ร้อยละของโครงการที่ 
ดำเนินการจริงเทียบ 

กับแผนพัฒนาฯ 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้จริง
เทียบกับแผนงาน

พัฒนาฯ 

ตามแผนพัฒนา 
ปี 2565 

ตามข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ตามแผนพัฒนา 
ปี 2565 

ตามข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 7 5 38.46 382,000 75,000 49,394 12.93 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 1 - 0 520,000 10,000 - 0 
1.3 แผนงานการศึกษา 21 11 3 14.29 2,262,500 380,000 525,345 23.22 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 9 4 1 11.11 403,380 240,000 35,500 8.80 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 2 - 0 80,000 80,000 - 0 
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1 - 0 590,000 10,000 - 0 
1.7 แผนสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 29 9 1 3.45 1,065,000 100,000 8,150 0.77 
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

15 11 3 20 460,000 245,000 107,700 23.41 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 5 0 - 0 580,000 0 - 0 
1.10 แผนงานการเกษตร 0 0 - 0 0 0 - 0 
1.11 แผนงานงบกลาง 3 3 3 100 6,250,000 6,599,000 1,556,790 24.91 

รวม 109 49 16 14.68 12,592,880 8,679,000 2,282,879 18.13 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 7 4 - 0 900,000 966,000 - 0 
2.2 แผนงานการพาณิชย ์ 6 0 - 0 620,000 0 - 0 

รวม 13 4 - 0 1,520,000 966,000 - 0 
 
 



ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ร้อยละของโครงการที่ 
ดำเนินการจริงเทียบ 

กับแผนพัฒนาฯ 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้จริง
เทียบกับแผนงาน

พัฒนาฯ 

ตาม
แผนพัฒนา 
ปี 2565 

ตามข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ตามแผนพัฒนา 
ปี 2565 

ตามข้อบัญญัติ 
ปี 2565 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18 5 3 16.67 1,573,000 383,000 196,000.50 12.46 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 2 - 0 800,000 517,000 - 0 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 3 - 0 50,000 50,000 - 0 

รวม 25 10 3 12 2,373,000 900,000 196,000.50 8.26 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

4.1 แผนงานการเกษตร 8 1 - 0 450,000 20,000 - 0 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10 1 - 0 770,000 30,000 - 0 

รวม 18 2 - 0 1,220,000 50,000 - 0 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 4 4 1 25 350,000 270,000 180,000 51.43 
รวม 4 4 1 25 1,410,000 270,000 180,000 12.77 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 19 3 - 0 5,228,000 592,000 - 0 
รวม 19 3 - 0 5,228,000 592,000 - 0 

รวมทั้งสิ้น 188 72 20 10.64 24,343,880 11,457,000 2,658,879.50 10.92 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไข เพ่ิมเติม 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
โครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแก้ไข เพิ่มเติม องค์การ

บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้นจำนวน  188  โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 72 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 
21 โครงการ เปรียบเทียบการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 11.17  สามารถจำแนกผลการดำเนินโครงการใน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้  
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม  

-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 109 โครงการ จำนวนงบประมาณ 12,592,880 บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 49 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,679,000 บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,282,879 บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 18.13   
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 32.65   

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ  
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 13 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,520,000 บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 966,000 บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ 0 บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ -   
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ -   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน  25 โครงการ จำนวนงบประมาณ  2,373,000 บาท   
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 10 โครงการ จำนวนงบประมาณ 900,000 บาท   
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 196,000.50 บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 12.00              
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 30  

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน  
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 18 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,220,000 บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 50,000 บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ - บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ –  
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ –  

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน  4  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 1,410,000 บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 270,000 บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 180,000 บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 25   
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25   
 



6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน   
-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน 19 โครงการ จำนวนงบประมาณ 24,343,880 บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 592,000 บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ จำนวนงบประมาณ  -  บาท  
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  - 
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ - 

สรุป  
ผลการดำเนินงานจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 

เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565)   

-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  จำนวน  188   โครงการ จำนวนงบประมาณ   24,343,880.00  บาท  
-บรรจุในข้อบัญญัติฯ จำนวน   72   โครงการ  จำนวนงบประมาณ  11,457,000.00  บาท  
-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน   20   โครงการ  จำนวนงบประมาณ  2,658,879.50  บาท   
-เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ   10.64   
-เปรียบเทียบตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ  27.78 

 
 
 
 



รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. การจัดงานวันคลา้ย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตรฯ 

10,000 10,000 - 3,500 / - - สำนักปลัด 

2. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการรับข้อมูล
ข่าวสาร(นสพ.) 

14,550 14,550 - 28,390 / - - สำนักปลัด 

3. อุดหนุนหน่วยงาน
สถานท่ีกลาง 

10,000 10,000 - 9,500 / - - สำนักปลัด 

 
 
 
1.2 แผนงานบริหารงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3 แผนงานการศึกษา 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.) 

197,000 197,000 - 45,045 / - - กอง
การศึกษา 

2. อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นท่ี 
โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ , 
โรงเรียนวัดม่วงงาม 

900,000 900,000 - 424,200 / - - กอง
การศึกษา 

3. โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุการ
เรียนการสอน) รายหัว 

68,000 68,000 - 56,100 / - - กอง
การศึกษา 

 
 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการสนับสนนุ
การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000 50,000 - 35,500 / - - สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการปีใหม่
สมานฉันท์ 

10,000 10,000 - 8,150 / - - สำนักปลัด 

 

 
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1.โครงการกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนาและรัฐ
พิธี 

10,000 10,000 - 3,500 / - - กอง
การศึกษา 

2. โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

10,000 10,000 - 4,200 / - - กอง
การศึกษา 

3. อุดหนุนโครงการสอน
ดนตรีไทย 

50,000 50,000 - 50,000 / - - กอง
การศึกษา 

4.อุดหนุนเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 

50,000 50,000 - 50,000 / - - กอง
การศึกษา 

 
 
1.6 แผนงานงบกลาง 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,680,000 5,680,000 - 1,301,800 / - - สำนักปลัด 
2. เบ้ียยังชีพคนพิการ 865,000 865,000 - 190,000 / - - สำนักปลัด 
3. เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

54,000 54,000 - 10,500 / - - สำนักปลัด 

4. เงินสำรองจ่าย 
(ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนฯ) 

188,840 188,840 - 43,990 - - - สำนักปลัด 

 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกต้ัง 

15,000 15,080 - 13,280 / - - สำนักปลัด 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

300,000 300,000 - 104,920.50 / - - สำนักปลัด 

3. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการและการ
ป้องกันทุจริต 

10,000 10,000 - 7,800 / - - สำนักปลัด 

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
สปสช. 

70,000 70,000 - 70,000 - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

- 
 

        

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

1. โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ส่งเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

220,000 220,000 - 180,000 / - - สำนักปลัด 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน (/) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

ตามแผน 
งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

อื่นๆ 
งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

-         
         
         
         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565) 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุ้มครองทางสังคม 

บริหารงานท่ัวไป 1. ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้ง 
 

300,000 8,004 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

  2. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การรับข้อมูลข่าวสาร (นสพ.) 

25,000 5,890 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

 สาธารณสุข 1. สนับสนุนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,000 35,500 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 

 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. ปีใหม่สมานฉันท์   
 

10,000 8,150 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 

 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. อุดหนุนโครงการสอนดนตรี
ไทย  

50,000 50,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

  2. อุดหนุนเตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียน 

50,000 50,000 กองการศึกษา ข้อบัญญัติ 

 งบกลาง 1. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 10,500 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 
  2. เงินสำรองจ่าย (ศูนย์

ช่วยเหลือประชาชนฯ) 
188,840 43,990 สำนักปลัด ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

1. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และการป้องกันการทุจริต 
 

10,000 
 
 
 

7,800 
 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

ข้อบัญญัติ 
 
 
 

  2. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพสปสช. 

70,000 70,000 กองสวัสดิการสังคม ข้อบัญญัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565  – มีนาคม 2565) 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการท่ีดำเนินการ 
ไตรมาสท่ี 2 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม 
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 2 382,000 13,894 
      แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 - 520,000 - 
      แผนงานการศึกษา 21 - 2,262,000 - 
      แผนงานสาธารณสุข 9 1 403,380 35,500 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 - 80,000 - 
      แผนงานเคหะและชุมชน 4 - 590,000 - 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29 1 1,065,000 8,150 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 15 1 460,000 100,000 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 - 580,000 - 
      แผนงานการเกษตร 0 - 0 - 
      แผนงานงบกลาง 3 2 6,250,000 54,490 

รวม 109 7 12,592,880 212,034 
ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 7 - 900,000 - 
      แผนงานการพาณิชย์ 6 - 620,000 - 

รวม 13 - 1,520,000 - 
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ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการท่ีดำเนินการ 
ไตรมาสท่ี 2 

งบประมาณตามแผน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

ด้านการบริหารจัดการ 
      แผนงานบริหารท่ัวไป 18 1 1,573,000 77,800 
      แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 4 - 800,000 - 

รวม 22 1 2,373,000 77,800 
ด้านเศรษฐกิจชุมชน     
      แผนงานการเกษตร 8 - 450,000 - 
      แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 10 - 770,000 - 

รวม 18 - 1,220,000 - 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
      แผนงานการเกษตร 7 - 350,000 - 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - 
      แผนงานอุตสาหกรรมแลโยธา 7 - 1,040,000 - 

รวม 15 - 1,410,000 - 
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน     
      แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 19 - 5,228,000 - 

รวม 19 - 5,228,000 - 
รวมทั้งสิ้น 196 8 24,343,880 289,834 

 


