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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ของเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ตารางแสดงยุทธศาสตรและจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทีไ่ดดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

 
ที่ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

โครงการ 
โครงการท่ีปรากฏในแผน

ดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือนแรก 

โครงการที่ไดดำเนินการ  
ที่ปรากฏในแผนดำเนนิงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือนแรก 

คิดเปน
รอยละ 

1 โครงสรางพ้ืนฐาน 8 1 12.50 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 20 10 50.00 
3 การสรางความเขมแข็งชุมชน 6 1 16.66 
4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4 2 50.00 

5 อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1 1 100.00 

6 บริหารบานเมืองท่ีดี 7 1 14.28 
รวม 46 16 34.78 

(ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E-Plan) 
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แผนภูมิแสดงรอยละของโครงการในแผนดําเนินงาน 
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือนแรก

เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

โครงสรา้งพืนฐาน พฒันาคณุภาพชีวิต การสรา้งความเขม้แข็งชมุชน

อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม อนุรกัษศ์ิลปะ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และ

ภมูิปัญญาทอ้งถนิ

บริหารบา้นเมืองทีดี
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ตารางแสดงยุทธศาสตรและจำนวนงบประมาณที่ใชในแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ที่ไดดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ลำดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

คิดเปน 
รอยละ 

1 โครงสรางพ้ืนฐาน 3,281,600 451,000 2,830,600 13.74 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 16,387,950 5,619,890 10,768,060 34.29 
3 การสรางความเขมแข็งชุมชน 480,000 1,550 478,450 0.32 

4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2,055,000 32,095 2,022,905 1.56 

5 อนุรักษศลิปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

60,000 57,984 2,016 96.64 

6 บริหารบานเมืองที่ดี 827,000 45,000 782,000 5.44 
รวม 23,091,550 6,207,519 16,884,031 26.88 

(ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E-Plan) 
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โครงสรา้งพืนฐาน

พฒันาคณุภาพชีวิต

การสรา้งความเขม้แข็งชมุชน

อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม

อนรุกัษศ์ิลปะ ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และ… 

บริหารบา้นเมืองทดีี

แผนภูมิแสดงงบประมาณของโครงการที่ปรากฏอยูใน แผนดําเนินงาน
ประจํางบประมาณ 2564 และไดดําเนินการ ในรอบ 6 เดือนแรก 

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

งบประมาณทใีช้ งบประมาณในแผน
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนดําเนินงาน ที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก 

และไดดําเนินการแลวในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 

แยกตามยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนน
สุขาภิบาลสาย 2 หมู 4 

205,000 - 205,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ำถนน
สุขาภิบาลสาย 4 หมู 3 

846,000 - 846,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ำถนน
สุขาภิบาลสาย 5 หมู 3 

620,000 - 620,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนคสล. ถนนสขุาภิบาล 
สาย 6 ฃหมูที่ 4 (ระหวางถนนสุขาภิบาล 
ซอย 4  ถึง ถนนสุขาภิบาลซอย 1) 

260,000 - 260,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

5 โครงการขยายถนนคสล. หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา 

451,000 451,000 - ดำเนินการ
แลว 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนคสล. 
ถนนสุขาภิบาล ซอย 3 หมูที่ 4 (ระหวาง
ถนนสุขาภิบาลสาย 3 ถึง 
ถนนสุขาภิบาล สาย 4) 

143,000 - 143,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ ถนน
สุขาภิบาลสาย 3 หมูที่ 4  (จากแยกซอย 5 
ถึง ซอย 6) 

585,000 - 585,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

8 โครงการตีเสนผิวจราจร ถนนสุขาภิบาล 
ซอย 7 

171,600 - 171,600 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

รวม 3,281,600 451,000 2,830,600   
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รอยละของงบประมาณท่ีปรากฏอยูใน แผนดําเนินงานประจํางบประมาณ 2564 
และไดดําเนินการ ในรอบ 6 เดอืนแรก เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมนีาคม 2564

รอ้ยละ
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณท่ีตั้ง
ไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,673,600 3,368,200 5,305,400 ดำเนินการแลว สำนักปลดั 
2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,110,400 1,109,200 2,001,200 ดำเนินการแลว สำนกัปลดั 
3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 72,000 30,000 42,000 ดำเนินการแลว สำนักปลดั 
4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000 - 40,000 ยังไมได

ดำเนินการ 
สำนักปลดั 

5 สมทบเขาระบบหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

110,000 110,000 - ดำเนินการแลว กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

435,550 156,040 279,510 ดำเนินการแลว กองการศึกษา 

7 โครงการวันเดก็แหงชาต ิ 45,000 - 45,000 ดำเนินการแลว กองการศึกษา 
8 เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน

เด็กประถมศึกษา 
1,740,000 690,000 1,050,000 ดำเนินการแลว กองการศึกษา 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอ
เติมอาคาร ศพด. 

169,500 - 169,500 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

10 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
สามเงา 

379,000 - 379,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

11 โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
สามเงา 

977,000 - 977,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

12 โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกและโรคตดิตอ 

40,000 40,000 - ดำเนินการแลว กอง
สาธารณสุข 

13 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

60,000 30,550 29,450 ดำเนินการแลว กอง
สาธารณสุข 

14 อุดหนุนชุมชนโครงการตาม
พระราชดำริเก่ียวกับดาน
สาธารณสุข 

200,000 - 200,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กอง
สาธารณสุข 

15 โครงการปรับปรุงและตอเติม 
ตลาดสดเทศบาลตำบลสามเงา 1 
(บานจัดสรร) 

65,900 65,900 - ดำเนินการแลว กอง
สาธารณสุข 

16 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอสามเงา 20,000 20,000 - ดำเนินการแลว กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ 

150,000 - 150,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

18 โครงการสงนักกีฬาเขารวมกับ
หนวยงานอื่น 

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

19 โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬาเพ่ือ
เด็กและเยาวชน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

20 จัดแขงขันกีฬาเดือนหา 85,000 - 85,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม 16,387,950 5,619,890 10,768,060  

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งชุมชน 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนนชวง
เทศกาลสาํคญั 

10,000 1,550 8,450 ดำเนิน 
การแลว 

สำนักปลดั 
 

2 โครงการฝกซอมแผนการปองกันภัย 10,000 - 10,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชน 

120,000 - 120,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

4 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 
(สิทธิคนพิการไทยในยุคสมยัไทย
แลนด 4.0)   

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

5 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของชุมชน   

300,000 - 300,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

6 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกบั
กฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตร ี

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

รวม 480,000 1,550 478,450   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 อนุรักษสิ่งแวดลอม 30,000 - 30,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบรเิวณพัทยา 
2 บานทาปุย หมูที่ 5  
ตำบลสามเงา 

1,990,000 - 1,990,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

3 การปองกันและควบคมุไฟปา  
ลดหมอกควัน 

5,000 2,095 2,905 ดำเนิน 
การแลว 

สำนักปลดั 

4 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอสามเงา
โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  
ลดหมอกควัน 

30,000 30,000 - ดำเนนิ 
การแลว 

สำนักปลดั 

รวม 2,055,000 32,095 2,022,905   

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 สงเสรมิและอนุรักษประเพณีลอย
กระทง 

60,000 57,985 2,015 ดำเนิน 
การแลว 

กองการศึกษา 

รวม 2,055,000 32,095 2,022,905   

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารบานเมืองที่ดี 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมศกัยภาพบุคลากร 150,000 - 150,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

2 โครงการกิจกรรมวันสำคญัของชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 - 20,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 

4 อุดหนุนอําเภอสามเงา โดยที่ทําการ
ปกครองอําเภอสามเงา ตามโครงการ 
วันสําคัญของชาต ิ

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

สำนักปลดั 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนแรก (เดอืนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 

ลำดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

5 โครงการสํารวจและปรับปรุงขอมูล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

140,000 45,000 95,000 ดำเนิน 
การแลว 

กองคลัง 

6 โครงการกอสรางลาน 
คสล. จอดรถรับน้ำขาง ศพด. 

77,000 - 77,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคาร
หอประชุม (เทศบาลตำบลสามเงา) 

400,000 - 400,000 ยังไมได
ดำเนินการ 

กองชาง 

รวม 827,000 45,000 782,000   

 


