
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)ยุทธศาสตร์
และจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติและผลการด าเนินงาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

2.1 แผนงานจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5,000,000 2,615,800  

รวม 5,000,000 2,615,800  

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า  

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

3.1 แผนงานจัดให้มีระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 78 ม. สายทองค าดี 2 
ซอย 1 ผช.ชลวิทย์ หมู่ที่ 5 

250,000 250,000  

2 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดิน ขนาด 30 ลบ.ม. (นายพลเอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 5 500,000 500,000  

3 วางท่อระบายน  า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป สายพลด าริห์ (บ้านนก-ทุ่งเกวียน) ขนาด 
1.00 ม.ยาว 165 ม. หมู่ที่ 5 

1,160,000 1,160,000  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

4 วางท่อระบายน  า คศล.ขนาด 1.00 ม. ยาว 85 ม. พร้อมบ่อพัก สายหน้าวัดทุ่งกระพังโหม 
หมู่ที่ 8 

600,000 600,000  

5 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดินศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 (หลังวัด) 500,000 500,000  

6 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดิน ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 500,000 500,000  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 452 ม. สายเลียบคลอง
ลาดเต่าด า-ประตูน  า หมู่ที่ 10 

5,500,000 5,500,000  

8 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดิน ขนาด 20 ลบ.ม. (ผญ.หมาย) หมูท่ี ่10 500,000 500,000  

9 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 11,000,000 3,240,000  

10 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดินศาลาเอนกประสงค์ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 500,000 500,000  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม.          ยาว 109 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. 0.40 ม. และบ่อพักส าเร็จรูปโรงเรียนอนุบาล อบต.
ก าแพงแสน หมู่ที่ 9 

580,000 580,000  

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.            ยาว 136 ม. 
ถนนสายทองค าดี 4 (ลุงเฉียว)หมู่ที่ 5 

480,000 467,800  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

13 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 25.00 ม. ยาว 
44.60 ม. พร้อมรางระบายน  า คสล.และฝาตะแกรงเหล็ก 94.60 ม. โรงเรียนอนุบาล 
อบต.ด าแพงแสน หมู่ที่ 9 

1,500,000 1,411,000  

14 วางท่อระบายน  า คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ยาว 273 
ม. พร้อมปรับปรุงถนนลงกินคลุก ยาว 273 ม. ล ารางสาธารณะประโยชน์ (ส.อบต.บุญ
เรือน-ถนนศรีมงคล) หมู่ที่ 12 

2,500,000 1,465,384  

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ยาว 109 ม. กว้าง 6.00 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน  า คสล. 0.40 ม. และบ่อพักส าเร็จรูป สนามหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.
ก าแพงแสน หมู่ที่ 9 

577,400 559,000  

16 ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 (ยายแร่) บ้านหน้าเกษตร 5,500,000 3,309,664  

17 ก่อสร้างถังเก็บน  าใต้ดิน ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 (อบต. สุทร) 500,000 500,000  

18 วางท่อเมนต์ประปา PE ขนาด 2 นิ ว ยาว 2,500 ม.พร้อมขุดกลบหลังท่อ หมู่ที่ 11 บ้าน
ทุ่งเจริญทอง  

430,000 419,700  

19 วางท่อเมนต์ประปา PE ยาว 2,500 ม. พร้อมขุดกลบหลังท่อ หมู่ที่ 12 บ้านหน้าเกษตร 430,000 419,700  

รวม 33,507,400 22,382,248  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสาธารณสุข 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

4.3แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 

1 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า (LED) 32,000 32,000  

4.4 แผนงานส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น 

 1 อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน ศพด./อนุบาล/โรงเรียนวัดทุ่งกระพัง
โหม 

1,800,000 305,528  

2 อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนตามนโยบายรัฐบาล 45,000 7,500  

3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 52,000 16,700  

4 จัดซื อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)ร.ร.อนุบาล/ศพด. 320,000 90,950  

5 อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.วัดทุ่งกระพังโหม 250,000 108,000  

6 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 21,000 21,000  

รวม 2,520,000 581,678  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณที่เบิกจ่าย
จริง 

หมายเหตุ 

5.3 แผนงานพัฒนาสถานที่ราชการและอุปกรณ์การให้บริการให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

1 ส่งเสริมสวัสดิการให้เทียบเท่าข้าราชการประเภทอ่ืน เช่น โบนัส 1,000,000 1,000,000  

2 จัดซื อตู้ส าหรับขัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 18,000 5,700  

3 จัดซื อโต๊ะท างานส าหรับปลัด,พนักงาน  50,000 32,400  

รวม 1,068,000 1,0368,100  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


