


 
            

          
            

ประกาศเทศบาลตําบลสามเงา 
เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

(รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
……………………………………. 

 
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ซึ่งเทศบาล
ตําบลสามเงาไดประกาศใชแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไปแลวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 และเพื่อเปนการติดตามและประเมินผลแผนดํ า เนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลตําบลสามเงาจึงไดดําเนินการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผล
แผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน  ระหวาง 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)  ขึ้น  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลสามเงา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทางเทศบาลตําบลสามเงาไดจัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เสรจ็เรียบรอยแลว  
       เ พ่ือใหรายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน เทศบาลตําบลสามเงา จึงขอประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔ เมษายน  256๓ 
 
     

           
                 (นายเฉลียว   ภูดอนตอง) 

      รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
        ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหนาที่ 

        นายกเทศมนตรีตําบลสามเงา 
 

 
 



๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

รายงานการตดิตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
(รอบ 6 เดือนตุลาคม 256๒ – เดือนมีนาคม 256๓)  
ของเทศบาลตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
ตารางแสดงยุทธศาสตรและจาํนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2563 
(ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือนตุลาคม  2562 -  เดือนมีนาคม 2563)  
 
 
ที่ 

 
ยทุธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 
โครงการที่ปรากฏใน 

แผนดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 

รอบ ๖ เดือนแรก 

โครงการที่ 
ดําเนินการ 

ในรอบ 
 6 เดือนแรก 

คิดเปน 
รอยละ 

1. โครงสรางพ้ืนฐาน ๒ - 0.00 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 28 17 60.72 
3. การสรางความเขมแข็งชุมชน 10 4 40.00 
4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 5 1 20.00 
5. อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4 1 25.00 

6. บริหารบานเมืองที่ดี 8 3 37.5 

รวม 57 26 45.62 

(ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E-Plan) 
 
 

 

60.72

40.00
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๓๗.๕

แผนภูมิแสดงรอยละของโครงการในแผนดําเนินงาน
ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2563 

ในรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ยทุธศาสตรท์ ี1

ยทุธศาสตรท์ ี2

ยทุธศาสตรท์ ี3

ยทุธศาสตรท์ ี4

ยทุธศาสตรท์ ี5

ยทุธศาสตรท์ ี6



๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

ตารางแสดงยุทธศาสตรและจาํนวนเงินที่ใชในแผนดําเนนิงานประจําปงบประมาณ  2563  
(ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือนตุลาคม  2562 -  เดือนมีนาคม 2563)  
 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

คิดเปน
รอยละ 

1 โครงสรางพื้นฐาน 920,000 - 920,000 - 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,361,700 7,121,553 8,240,146.58 46.36 

3 การสรางความเขมแข็งชุมชน 5๘0,000 1๕8,399 421,601 27.31 

4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 590,000 4,080 585,920 0.70 
5 อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
215,000 36,668 178,332 17.06 

6 บริหารบานเมืองท่ีดี 535,600 63,433 472,167 11.85 
รวม 18,202,300 7,384,133 10,818,167 40.47 

 

 

 

งบประมาณในแผน

งบประมาณทีดาํเนินการ

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

ยทุธศาสตรท์ ี1 ยทุธศาสตรที์ 2 ยทุธศาสตรท์ี 3 ยทุธศาสตรที์ 4 ยุทธศาสตรที์ 5 ยทุธศาสตรท์ี 6

แผนภูมิแสดงงบประมาณของโครงการที่ปรากฏอยูใน

แผนดําเนินงานประจํางบประมาณ 2563 และไดดําเนินการ

ในรอบ 6 เดือนแรก  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

งบประมาณในแผน งบประมาณทดีาํเนินการ



๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
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ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์2 ยทุธศาสตร ์3 ยทุธศาสตร ์4 ยทุธศาสตร ์5 ยุทธศาสตร ์6

รอยละของงบประมาณทปีรากฏอยู่ใน

แผนดําเนินงานประจํางบประมาณ 2563 และไดดําเนินการ

ในรอบ 6 เดือนแรก  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

รอ้ยละ



๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

รายละเอียดโครงการตามแผนดําเนินงาน ที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ 2563  
และดําเนินการแลวในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563 

แยกตามยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการวางทอระบายนํ้า คลองหวย
หวาย หมู 5 

680,000 - 680,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

2 โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.หลัง
อาคารหองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

240,000 - 240,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

รวม 920,000 - 920,000   

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ 

8,222,400 3,922,200 4,300,200 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูพิการ 

2,784,000 1,180,000 1,604,000 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูติดเช้ือเอดส 

72,000 38,500 33,500 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

4 จายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

102,037 71,139 30,898 ดาํเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

5 เงนิสํารองจาย 112,508 - 112,508 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

6 คาใชจายเก่ียวกับกิจการ
จราจร 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 เงนิสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

8 เพ่ือจายปนคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตแหงประเทศไทย
(สทท.) 

41,903 41,810.82 92.18 ดําเนนิการ
แลว 

สํานักปลัด 

9 สมทบเขาระบบหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

 

120,000 120,000 - ดําเนินการ 
แลว 

กองสาธารณสุข 

ย.3 
ย.4 ย.5 



๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 เงนิชวยพิเศษ  5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

11 เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถ่ิน
(กบท.) 

469,802 445,787.50 24,014.0 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

12 เงนิชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ(ชคบ.) 

5,500 2,195 3,305 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

13 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
(คาสื่อการเรียนการสอน) 

110,500 38,700 71,800 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(คาสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย) 

318,500 196,620 121,880 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

15 คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ ศพด. 

39,550 - 39,550 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

16 อาหารเสริม(นม) 820,000 204,769.60 615230.40 ดําเนนิการ
แลว 

กองการศึกษา 

17 โครงการวันเด็กแหงชาติ 45,000 35,827 9,173 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

18 คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

30,000 22,000 8,000 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

1๙ เงนิอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา 

1,440,000 612,520 827,480 ดําเนนิการ
แลว 

กองการศึกษา 

20 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคไขเลือดออก 

40,000 - 40,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

๒๑ การรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

63,000 29,600 33,400 ดําเนินการ
แลว 

กองสาธารณสุข 

๒๒ อุดหนุนชุมชนโครงการตาม
พระราชดําริเก่ียวกับดาน 
สาธารณสุข 

200,000 - 200,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

23 โครงการแกปญหาเอดสและ
เพศสัมพันธแกเยาวชน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

๒๔ อุดหนุนก่ิงกาชาด 
อําเภอสามเงา 
 
 
 

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 



๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการจัดแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ 

150,000 100,199 49,801 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

26 สงนักกีฬาเขารวมกับ
หนวยงานอ่ืน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

27 โครงการพัฒนาทักษะดาน
กีฬาเพ่ือเด็กและเยาวชน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

28 โครงการจัดแขงขันกีฬา
เดือนหา 

85,000 59,685 25,315 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

 15,361,700 7,121,553 8,240,146.58   

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศบาลสาํคัญ 

10,000 2,074 7,926 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการกิจกรรมรณรงคตอตาน 
ยาเสพติด 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการสนับสนุนการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

5 โครงอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของชุมชน 

300,000 - 300,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

6  โครงการสงเสรมิอาชีพ 
 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000 20,000 - ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชน 

130,000 116,870 13,130 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายสิทธิและหนาท่ีของสตรี 

20,000 19,455 545 ดาํเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

10 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และ
ภารกิจดานความ มั่นคงของภาครัฐ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 5๘0,000 1๕8,399 421,601   

 



๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารศูนยผูสูงอายุ 

250,000 - 250,000 อยูในข้ันตอน
การทําสัญญา 

กองชาง 

2 โครงการอนุรักษสิงแวดลอม 30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการเพ่ิมสวนหยอมสวนสาธารณะ
ใหกับชุมชน 

500,000 - 500,000 อยูในข้ันตอน
การหาผูรับ

จาง 

กองชาง  
สํานํานักปลัด 

4 โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  5,000 4,080 920 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาในปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควัน 

30,000 - 30,000 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

รวม 590,000 4,080 585,920   

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
ลอยกระทง 

50,000 36,668 13,332 ดาํเนิน 
การแลว 

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
สงกรานต 

50,000 - 50,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
หลอเทียน 

35,000 - 35,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการสงเสริมประเพณีสักการะพระ
บรมธาตุลอย 

80,000 - 80,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม 215,000 36,668 178,332   

 

 

 

 



๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดําเนนิงานของเทศบาลตําบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563                                         
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารบานเมืองท่ีดี 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 130,000 - 130,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายในโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

255,600 59,615 87,985 ดําเนิน 
การแลว 

กองคลัง 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 45,000 1,818 43,182 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5  โครงการกิจกรรมวันสาํคัญของชาติ 10,000 2,000 8,000 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

6  โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 40,000 - 40,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมเมือง  

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

8 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาตามโครงการ 
วันสําคัญของชาติ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 535,600 63,433 472,167   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


