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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4                         

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย หน่วยด าเนินการ 

แผนงานงบกลาง    
งานงบกลาง    
1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  30,000 6,000 กองสวัสดิการสังคม 
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,750,000 1,753,400 กองสวัสดิการสังคม 
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ  700,800 322,800 กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป    
1. โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

30,000 โอนลด30,000 ส านักงานปลัด 

2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

30,000 - ส านักงานปลัด 

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร  

30,000 - ส านักงานปลัด 

4.โครงการคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร 

30,000 โอนลด 20,500 ส านักงานปลัด 

5.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

30,000 - ส านักงานปลัด 

4. ค่าด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  300,000 - ส านักงานปลัด 
5. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 10,000 428 ส านักงานปลัด 
6. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพลับฯ                                     

100,000 โอนลด  
100,000 

ส านักงานปลัด 

7. โครงการอบรมฯระเบียบวา่ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 - กองคลัง 
8. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 
 

10,000 - ส านักงานปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
1. โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวัน
สงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ  

30,000 - ส านักงานปลัด 

2. โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที ่อปพร. 10,000 - ส านักงานปลัด 
3. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน 10,000 - ส านักงานปลัด 

แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
                 - - - กองการศึกษาฯ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 116,030 40,700 กองการศึกษาฯ 
2. โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มพนูประสบการณ์ชีวิต    50,000 - กองการศึกษาฯ 
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3. โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5,000 - กองการศึกษาฯ 
4. โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5,000 - กองการศึกษาฯ 
5. โครงการพ่อแม่ชวนลกูเล่านิทาน 5,000 - กองการศึกษาฯ 
6. โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 10,000 - กองการศึกษาฯ 
9. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก ,บ้านหนองพลับ 172,458          37,171.80 กองการศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี    
10. โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 100,000 โอนลด 26,000 กองการศึกษาฯ 
11. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 - กองการศึกษาฯ 
13. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก  316,000 

 
237,000 กองการศึกษาฯ 

14. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองพลับ     
15. อุดหนุนงบประมาณจ้างครูสอนภาษาอังกฤษฯ ให้แกโ่รงเรียนบ้านหนองพลับ  100,080 50,040 กองการศึกษาฯ 

 
แผนงานสาธารณสุข 

   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพต าบลหนองพลับ  60,000 

 
- กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 30,000 
 

-  กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 
 

- กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกฯ 50,000 
 

27,663.03 
(โอนเพิ่ม 20,000) 

กองสวัสดิการสังคม 

5. โครงการให้ความรู้และการป้องกันเร่ืองโรคติดต่อต่างๆ 30,000 
 

- กองสวัสดิการสังคม 

6. โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 40,000 - กองสวัสดิการสังคม 
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 

 
- กองสวัสดิการสังคม 

8.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 
 

- กองสวัสดิการสังคม 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    

แผนงานเคหะและชมุชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 - กองช่าง 
งานไฟฟ้าถนน    
1. โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกยีรติท่ีท าการ อบต.หนองพลับ 497,000 

 
497,000 กองช่าง 

2.โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการ อบต.หนองพลับ หมูที่ 3 292,000 - กองช่าง 
3.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 163,000 163,000 กองช่าง 
2. ค่า K งานก่อสร้าง  40,000 - กองช่าง 
3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 - กองช่าง 
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4 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานฯ 100,000 22,200 กองช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน    
1. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลพบประชาชนฯ 4,000 918 ส านักงานปลัด 
2. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอ้นฯ 10,000 - ส านักงานปลัด 
3 โครงการ big cleaning day 10,000 4,608 ส านักงานปลัด 
4. โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000 - ส านักงานปลัด 
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองพลับ 40,000 15,338 กองสวัสดิการสังคม 
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

40,000 - กองสวัสดิการสังคม 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 10,000 - กองสวัสดิการสังคม 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ    
1. โครงการแข่งขนักฬีาฟุตซอลเพื่อเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดต าบลหนองพลับ        30,000 - กองการศึกษาฯ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    
1. โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 30,000 

 
- กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสืบสานกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000 
 

- กองการศึกษาฯ 

3. โครงการพาน้องท่องธรรมะ 10,000 - กองการศึกษาฯ 
4.โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนฯ“กิจกรรมโตไปไม่โกง” 5,000 - กองการศึกษาฯ 
5. โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงด าต าบลหนองพลับ 50,000 

 
50,000 

โอนลด 20,000 
กองการศึกษาฯ 

6. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 29,928 กองการศึกษา 
7. โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 - กองการศึกษาฯ 
8. โครงการส่งเสรมิเด็กและเยาวชนสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 30,000 

 
10,000 

โอนลด 20,000 
กองการศึกษาฯ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว    
1. โครงการสนับสนุนงบประมาณการจดังานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

15,000 15,000 กองการศึกษาฯ 

แผนงานการเกษตร    
งานส่งเสริมการเกษตร    
1. โครงการอบรมส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัย           30,000 - ส านักงานปลัด 
2.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมต าบลหนองพลับ 20,000 - ส านักงานปลัด 
3.โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก 5,000 638 ส านักงานปลัด 

รวม 8,041,368   3,216,104.83  

  


