
 

 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
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ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งที่ 1  
....................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  
 ขณะนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖4  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 และรายงานผลการติดตามฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2564 แล้วนั้น ซ่ึงรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
      

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ    ณ  วันที่    16   เมษายน    พ.ศ.  2564 
 
     ลงชื่อ  
        (นายศรีเพชร  นามเดช) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไป
1.  ชื่อ อปท    องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
2.  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ส่วนที ่ 2  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ

โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

1.ด้านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและพฒันา
คุณภาพชีวติ

34   5,592,350 46  6,112,550 30  6,057,300 35   6,875,050 3        27,000

2.ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

12 104,500 11     158,050 7     147,400 7      117,000 -  - 

3.ด้านการจัดระเบยีบ 
ชุมชน สังคม และการรักษา

4       59,550 4       81,350 3       55,100 3        71,400 -  - 

ความสงบเรียบร้อย

4.ด้านการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน

13   1,305,450 12  1,774,350 13  1,055,090 11   1,246,945 1        20,000

5.ด้านการบริหารจัดการ
ในและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

6.ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทนุพาณิช
ยกรรมและการทอ่งเที่ยว

5     188,000 6     380,400 6     402,700 4      301,650 2        80,000

7.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8   7,726,100 11  7,723,000 9  6,900,000 10    4,815,000 12    6,260,000

รวม 79  15,030,950 96  16,528,650 73  14,738,140 74  13,598,345 18    6,387,000

กำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 (ปี 2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีป่ฏิบัติได้
****************************************************************************************************

ปทีี่  1    2561 ปทีี่  2     2562 ปทีี่  3     2563 ปทีี่ 4    2564

5

ปทีี่ 5    2565

-  - 3       55,000 6     298,950     120,550 4      171,300



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ด าเนิน 

การ
เบกิจ่าย คิดเปน็

1. ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
และพฒันาคุณภาพชีวติ
2. ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม
จารีตประเพณีและภมูิปญัญา 7 117,000 2 4,100 3.50
ทอ้งถิ่น
3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ 3 71,400 1 14,100 19.75
เรียบร้อย
4.ด้านการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วมของ 11 1,246,945 7 372,256 29.85
ประชาชน
5.ด้านการบริหารจัดการใน
และการอนุรักษท์รัพยากร 4 171,300 3 55,494 32.40
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทนุพาณิชกรรมและการ 4 301,650 2 8,650 2.87
ทอ่งเที่ยว

7.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3,915,000 0 0.00 0.00

รวม 73 12,698,345 27 3,118,454.00 24.56

ครุภณัฑ์

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ด าเนิน 

การ
เบกิจ่าย คิดเปน็

ครุภณัฑ์ 3 998,000 0 0.00 0.00

ตามข้อบญัญตัิงบประมาณ 2564

 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (ปี 2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

อนุมัติงบประมาณแผนการด าเนินงาน

ตามข้อบญัญตัิงบประมาณ 2564

โครงการตามแผนพัฒนาปี 2564 ม ี74 โครงการ งบประมาณ 13,598,345 บาท น ามาจดัท าแผนการด าเนินงาน 73 โครงการ 
งบประมาณ 12,698,345 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 93.38 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 98.65
 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินปี 2564

โครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2564 มทีั้งหมด 73 โครงการ งบประมาณ 12,698,345 บาท น ามาด าเนินการจริง 27 โครงการ 
งบประมาณ 3,118,454 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 24.56 ของงบประมาณตามแผนการด าเนินงานปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 36.98 
ของโครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2564

อนุมัติงบประมาณแผนการด าเนินงาน

35 6,875,050 12 2,663,854 38.75



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
ศึกษา กีฬา นันทนาการและ
พัฒนาคุณภาพชวีติ 1. โครงการแปรรูปกาบกล้วยเปน็ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 9,700            9,700            -

2. โครงการฝึกอบรมศิลปะการจดัดอกไมส้ด 7,800 7,800            -
3. โครงการส่งเสริมอาชพีชมุชน 15,000          15,000          -
4. โครงการต่อต้านยาเสพติด 12,500          12,500          -
5.โครงการอบรมกฎหมายนา่รู้สู่ชมุชน 14,100          14,100          11,150            
6.โครงการจดักจิกรรมวนัเด็ก 2,000 2,000            -
7.โครงการส่งเสริมทกัษะการเล่นกฬีา 4,250 4,250            -
8.โครงการแขง่ขนักฬีาสากลต้านยาเสพติด 105,400 105,400        -
9.โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการต้ังครรภไ์มพ่ร้อมในวยัรุ่น 5,900 5,900            -
10.โครงการความรู้เกีย่วกบัสุขภาพเบือ้งต้น 7,400 7,400            -
11.โครงการออกก าลังกายวยัสูงอายุ 3,000 3,000            -
12.โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ 7,500 7,500            -
13.โครงการปอ้งกนัโรคขาดสารไอโอดีน 7,500 7,500 -
14โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากพษิสุนขับา้ 30,000 30,000 -
15.โครงการปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อ 78,500 78,500 12,311
16.โครงการฝึกอบรมท าเคร่ืองหอมเพือ่สุขภาพ 9,700 9,700 -
17.โครงการพฒันายกระดับผู้พกิาร 6,000 6,000 5,185
18.โครงการพฒันาผู้สูงอายุ 3,000 3,000 -
19.โครงการพฒันาผู้ด้อยโอกาส 3,000 3,000 -
20.สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ 3,750,000 3,750,000 1,354,600
21.สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผู้พกิาร 1,032,000 1,032,000 245,600.00    

-1-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ
หมายเหตุ

รายการ งบประมาณ
งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
ศึกษา กีฬา นันทนาการและ
พัฒนาคุณภาพชวีติ 22.สงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 240,000 240,000 37,500

23.โครงการพานอ้งทอ่งเมอืงเพชร 9,000 9,000 -
24.โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยบริหารสถานศึกษา 170,000 170,000 170,000
25.อาหารเสริม(นม) 260,600 260,600 70,507.78       
26.โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 16,750 16,750 -
27.โครงการใส่หมวกนริภยั ใส่ใจลูกหลาน 2,450 2,450 -
28.อดุหนนุโครงการบริการอาหารกลางวนัในโรงเรียน 390,000 390,000 192,000
29.อดุหนนุโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 260,000 260,000 260,000
30.อดุหนนุโครงการครูทอ้งถิน่ชว่ยสอน 260,000 260,000 260,000
31.อดุหนนุโครงการอบรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ระดับหมูบ่า้น 13,000 13,000          -
ต าบล เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
32.อดุหนนุโครงการจดัระเบยีบสังคมแบบบรูณาการ 6,000 6,000 -
33.อดุหนนุโครงการกจิกรรมวนัต่อต้านยาเสพติด 8,000 8,000 -
34.อดุหนนุโครงการตามพระราชด าริสาธารณสุข 80,000 80,000 -
35.โครงการสนบัสนนุกองทนุหลักประกนัสุขภาพใน 45,000 45,000 45,000
พืน้ทีต่ าบลแหลมผักเบีย้

รวม จ านวน   35  โครงการ 6,875,050    6,875,050    2,663,854      -            -          -         -           

 - 2 -

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
2. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารตีประเพณีและภมูปิญัญา
ทอ้งถ่ิน 1.โครงการอนรัุกษส่์งเสริมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 16,000 16,000          3,600              

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ 13,000 13,000 -
3.โครงการเขา้พรรษา เปล่ียนวถิแีหง่ความสุข 3,000 3,000 -
4.โครงการวาเลนไทน ์วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ 3,000 3,000 500                
5.โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 2,000 2,000            -
6.อดุหนนุโครงการจดังานเปดิโลกทะเลโคลน 50,000 50,000          -
7.อดุหนนุโครงการจดักจิกรรมร่วมงานพระนครคีรี 30,000 30,000          -

รวม จ านวน   7  โครงการ 117,000       117,000       4,100             -            -          -         -           

-3-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 1.โครงการปอ้งกนัเด็กจมน้ า 20,300 20,300          14,100

2.โครงการฝึกอบรมทบทวนงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 40,400 40,400          -
3.โครงการปอ้งกนัอบุติัภยับนทอ้งถนน 10,700 10,700          -

รวม จ านวน   4  โครงการ 71,400         71,400         14,100           -            -          -         -           

-          -         -           

 -4-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
4. ดา้นการบรหิารจดัการทีด่ี
ในองค์กรและการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน 1.โครงการเทดิพระเกยีรติ 72,000 72,000 12,600            

2.โครการพฒันาศักยภาพผู้น าด้านการบริหารจดัการศูนย์ 71,625 71,625 70,020            
บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบล
3.โครงการพฒันาองค์ความรู้ในการปฏบิติังาน 9,700 9,700 -
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11,670 11,670 -
5.โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชกิอบต. 400,000 400,000 -
6.โครการส ารวจและปรับปรุงภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 175,000 175,000 36,000
7.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่การพฒันารายได้ 75,000 75,000 4,768
8.โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทอ้งถิน่ในการปฏบิติังาน 233,550 233,550 233,118
9.อดุหนนุโครงการศูนยป์ฏบิติัการร่วมในการชว่ยเหลือ 15,000 15,000 15,000
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
10.โครงการพฒันาศักยภาพสตรี 163,400 163,400 -
11.โครงการจดัเวทกีระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 20,000 20,000 750.00

รวม จ านวน   11  โครงการ 1,246,945    1,246,945    372,256.00 -            -          -         -           

-5-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
5. ดา้นการบรหิารจดัการและ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 1.โครงการปลูกจติส านกึเยาวชนรักษส่ิ์งแวดล้อม 5,700 5,700 -

2.โครงการอนรัุกษแ์ละพฒันาส่ิงแวดล้อม 11,300 11,300          2,680              
3.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ 4,300 4,300            1,800              
4.ค่าใชจ้า่ยในการก าจดัขยะมลูฝอย 150,000 150,000        51,014.08       

รวม จ านวน  4  โครงการ 171,300       171,300       55,494           

เงนิสะสม

-6-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
6. ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิ
การลงทนุ พาณิชยกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงและ 1.โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 85,000 85,000          -
การทอ่งเทีย่ว 2.โครงการฝึกอบรมยวุมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 5,650 5,650            3,750              

3.โครงการอบรมการพดูการประชาสัมพนัธเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 6,600 6,600            4,900              
4.โครงการศึกษาการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเชงิบรูณาการ เพือ่เพิม่ 204,400 204,400        -
ศักยภาพการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม

รวม จ านวน  4  โครงการ 301,650       301,650       8,650             

รายการ

-7-

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
7. ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1.โครงการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ระบาย 1,660,000     1,660,000     -

น้ าค.ส.ล.และบอ่พกั ซ.บา้นนายอ านาจ เอีย่มสะอาด หมู ่2
2.โครงการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ระบาย 220,000 220,000        -
น้ า ซ.บา้นลุงเยน็ หมู ่2 
3.โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าโดม ม.3 (หนา้อบต.) 280,000 280,000        -  
4.กอ่สร้างถนนคสล.พร้อมทอ่ระบายน้ า ซ.บา้นผู้ใหญ่สมหมาย 680,000 680,000        -
หมู ่4
5.กอ่สร้างก าแพงกัน้ดิน ถนน ค.ส.ล. บริเวณศาลาดอนสบาย 500,000 500,000        -
หมู ่4
6.กอ่สร้างสนามกฬีาเอนกประสงค์ดอนทราย หมู ่4 341,000 341,000        -
7.โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซ.หลังรพ.สต. หมู ่1 14,000 14,000 -
8.โครงการขยายเขตไฟฟา้ ถนนทา่เรือฝ่ัง หมู ่1 50,000 50,000 -
พร้อมติดต้ังเสาไฟฟา้
9.โครงการขยายเขตประปา ซ.หลังรพ.สต. หมู ่1 170,000 170,000 -

รวม จ านวน  9  โครงการ 3,915,000    3,915,000    -                
รวมทัง้สิน้ จ านวน  74 โครงการ 12,698,345 12,698,345

-8-

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

มใิชง่บ อบต.



ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย ตัง้ไว้ เบกิจา่ย
ครภุณัฑ์

1. จดัท าปา้ยบอกเขต หมู ่4 จ านวน 2 ปา้ย 50,000 50,000 -
2. จดัท าปา้ยซอยทัง้ต าบลแหลมผักเบีย้ จ านวน 39 ปา้ย 897,000 897,000 -
3. เคร่ืองสูบน้ าแบบทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 2 เคร่ือง 51,000 51,000 -

รวม จ านวน  3 รายการ 998,000       998,000       -                

ยทุธศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ป ี2564 ขอ้บญัญัตงิบประมาณ นอกงบประมาณ

หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ

งบประมาณ (ปกต)ิ เงนิสะสม มใิชง่บ อบต.
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แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565  (ป ี2564) ครั้งที ่1 ต.ค.63 – ม.ีค.64


