
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ   (สํานักงานปลัด)  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว       
ที่  ชพ 75901/-                      วันที ่    ๑    เมษายน    25๖๔    

เร่ือง    รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   
            (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔) 

เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ ๒๗  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ไดประกาศใชแผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔      
แลวนั้น  

  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว   จึงดําเนินการจัดทํารายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔)  
รายละเอียดตามที่แนบมาพรอมนี ้ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                                                           (ลงชื่อ) จาเอก 
                                                                           (ชัชวาลย  ภูระหงษ) 
                                                                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 เสนอ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  

…………………………………………………………………………..       

          
           (นางสาวศศิชา  สุขยุพักตร) 
          หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.                                                                      
 
เสนอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  

…………………………………………………………………………..       

          
           (นางสาวศศิชา  สุขยุพักตร) 
หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. รักษาราชการแทน                     
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
                                                                               (    )  อนุมัติ   (   ) ไมอนุมัติ 
 
                                                              (ลงชื่อ)  
                                      (นายสันต   ฉิมหาด) 

                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
 

 



  
                            

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม

1.1 แผนงานการศึกษา 11 18.33 1,675,218.00 9.79 สํานักงานปลัด

1.2 แผนงานสาธารณสุข 3 5.00 196,000.00 1.14 สํานักงานปลัด

1.3 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 2 3.33 20,000.00 0.11 สํานักงานปลัด

1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3.33 30,000.00 0.17 สํานักงานปลัด

1.5  แผนงานงบกลาง 5 8.33 4,289,375.00 25.06 สํานักงานปลัด

รวม 23 38.32 6,210,593.00 36.27

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน 

และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.66 6,000.00 0.03 สํานักงานปลัด

รวม 1 1.66 6,000.00 0.03

ลําดับที่ ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว

ลําดับที่ ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 1 1.66 10,000.00 0.05 สํานักงานปลัด

รวม 1 1.66 10,000.00 0.05

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ

การบริหารจัดการ

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 5.00 50,463.00 0.29 สํานักงานปลัด

กองคลัง

   5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 1 1.66 5,000.00 0.02 สํานักงานปลัด

   5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.66 6,300.00 0.03 สํานักงานปลัด
รวม 5 8.32 61,763.00 0.34

รวมยุทธศาสตรท่ี ๑ - ๔ 30 49.96 6,288,356.00 36.69

ลําดับที่ ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

ลําดับที่ ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 คาอาหารกลางวัน คาจางประกอบอาหารกลางวัน 132,300 ดําเนินการแลว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ๕๐%
บางมะพราว บางมะพราว

2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุการศึกษา วัสดุ
งานบานงานครัว จัดสรรใหเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

91,800 1๐๐%

3 คาใชจายในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ

นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก
(3-5ป)จัดสรรใหศพด.ในสังกัด อบต. ฯ จํานวน 1 ศูนย

39,550 1๐๐%

4 สนับสนุนคาอาหารเสริมนม สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) 427,313 ดําเนินการแลว
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕๐%
อบต. บางมะพราว และ อบต. บางมะพราว

โรงเรียน สังกัดสพฐ.ในพื้นที่ และคาอาหารเสริม (นม)

ตําบลบางมะพราว โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่

5 อุดหนุนคาจางบุคลากรทาง อุดหนุนคาจางแกบุคลากร 180,000 ดําเนินการแลว
การศึกษาแกโรงเรียนใน ทางการศึกษาแกโรงเรียน ๕๐%
พื้นที่ จํานวน  ๕  แหง ในเขตพื้นที่

ตําบลบางมะพราว

6 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 784,000 ดําเนินการแลว
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียน โรงเรียน จํานวน ๕๐%
ในพื้นที่ตําบลบางมะพราว ๕ แหง  ในเขตพื้นที่ตําบล

บางมะพราว

7 การศึกษาเพ่ือพัฒนา จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ 1,900 ๑๐๐%
ทักษาชีวิต(กศน.) ชีวิต 

8 การศึกษาเพ่ือพัฒนา จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ 1,900 ๑๐๐%
ทักษาชีวิต(กศน.) ชีวิต 

9 การศึกษาเพ่ือการพัฒนา จัดทําโครงการ 3,575 ๑๐๐%
สังคมและชุมชน ใสใจคัดแยกขยะ

(กศน.)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๔

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว



10 โครงการเรียนรูตามหลัก การดําเนินโครงการ ปรัชญา 1,880 ๑๐๐%
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

11 โครงการปกลวดลายบน การเพนลวดลายบนกระเปา 11,000 ๑๐๐%
กระเปากระจุด กระจูด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํา 50,000 ดําเนินการแลว

จากโรคพิษสุนัขบาฯ โครงการการรณรงคฉีดวัคซีน ๖๐%
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

เชน คาวัคซีน ฯลฯ

2 โครงการคาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปน คาใชจายตาม 6,000 ๑๐๐%
สํารวจขอมูลจํานวนสัตว โครงการคาจางเหมาบริการ

ขึ้นทะเบียนสัตว สํารวจสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน 140,000 ดําเนินการแลว
ตามโครงการพระราชดําริ คณะกรรมการหมูบาน ๖๕%
ดานสาธารณสุขฯ

ในการดําเนินโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขฯ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คาใชจายในการจัด 10,000 ๑๐๐%

คนพิการและผูดวยโอกาส โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการและผูดอยโอกาส

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

2 โครงการปองกันละแกไข เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการ 10,000 ๑๐๐%
ปญหายาเสพติด ดําเนินปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใชจายจัดงานโครงการ 10,000 ๑๐๐%

วันเด็กแหงชาติ

2 อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อจายเปนคาใชจายตาม 20,000 ๑๐๐%
อําเภอหลังสวน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

และงานรัฐพิธี ตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
1.5  แผนงานงบกลาง
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 3,578,400 ดําเนินการแลว

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ตําบลบางมะพราว ๕๐%
2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 516,000 ดําเนินการแลว

ผูพิการ ผูพิการ ตําบลบางมะพราว ๕๐%

3 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
90,000

ดําเนินการแลว

ผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ตําบลบางมะพราว ๕๐%

4 เงินสมทบระบบหลัก เงินสมทบระบบหลัก 90,000 แลวเสร็จ

ประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ ประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ 100%
อบต.บางมะพราว อบต.บางมะพราว

5 โครงการคาใชจายในการ คาใชจายในการ 14,975 ดําเนินการแลว
บรรเทาความเดือดรอน บรรเทาความเดือดรอน ๔๐%
ของราษฎร ต.บางมะพราว ของราษฎร ต.บางมะพราว



2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 โครงการปองกันและลด คาใชจายในการปองกันและ 6,000 แลวเสร็จ

อุบัติเหตุทางทองถนน ลดอุบัติเหตุทางทองถนนใน 100%
ตําบลบางมะพราว

ชวงเทศกาลสําคัญ



3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 10,000 แลวเสร็จ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 100%
สงเสริมการประกอบอาชีพ

การพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน

ระดับชุมชน และระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เชน

สงเสริมกิจกรรมลดรายจาย

เพิ่มรายได ฯลฯ

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการการเมืองและการบริหารจัดการ
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง
ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1  คาใชจายในการเดินทางไป  คาใชจายในการ 43,238 ดําเนินการแลว

ราชการ เดินทางไปราชการ เพื่อเขา ๓๐%
รับการอบรมพัฒนาบุคลากร

2 คาใชจายในการรับรองและ คาเลี้ยงรับรองของ อปท. 3,225 ดําเนินการแลว
พิธีการ คาใชจายในการจัดงาน ๓๕%

การจัดนิทรรศการ ประกวดตางๆ

พิธีเปดอาคารตางๆ พิธีทางศาสนา

งานรัฐพิธี อบรมสัมนา 

ทัศนศึกาดูงาน ของคณะผูบริหาร

ส.อบต. พนักงานสวนตําบล ฯลฯ

3 จัดซื้อเกาอี้พนักพิง ปรับระดับ  - คาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิง 4,000 แลวเสร็จ
 ปรับระดับ จํานวน 2 ตัว 100%
(รายละเอียดตามมาตรฐานผูผลิตฯ)

5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการการเมืองและการบริหารจัดการ
   5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 โครงการจัดทําแผน คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา 8,600 ดําเนินการแลว

พัฒนาตําบล,แผนชุมชน ตําบล,แผนชุมชน การจัดเวที ๕๐%

การประชาคมตางๆ ประชาคม การขับเคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูล

มาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน



6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาการทองเที่ยว
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ดําเนินการ อยูระหวาง

ที่ (ผลผลิต ) แลวเสร็จ ดําเนินการ
1 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก คาจัดซื้อเครื่องงพิมพแบบฉีดหมึก 6,300 แลวเสร็จ

จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับกระดาษ A3 100%
คุณลักษณะพื้นฐาน ใชเทคโนโลยี

แบบพนหมึก มีความละเอียดใน

การพิมพไมนอยกวา1200x1200


