
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
หมู่ที ่

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างแผงคอนกรตีกันดินริมแม่น า้เพชรบุรี   13 กองช่าง 337,000 337,000     
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินผุคูนาท่ี 6 11 กองช่าง 187,000 187,000     
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกถนนหน้ามสัยิด ฯ  13 กองช่าง 77,000 77,000     
4. โครงการปรับปรุงยักระดับผิวจราจรสายเหมืองขี เหล็ก 

ท่อนปลาย   
10 กองช่าง 175,000 175,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียน 
วัดบันไดทอง 

กองการศึกษา 25,000 -    สถานการณ์
โควิด  2019 

2. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียน 
วัดบันไดทอง 

กองการศึกษา 288,260 259,440     

3. อุดหนุนโครงการครูอัตราจ้างช่วยสอน โรงเรียน 
วัดบันไดทอง 

กองการศึกษา 180,000 180,000     

4. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน 
วัดบันไดทอง 

กองการศึกษา 226,000 61,274     
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการจดัตั งชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต.โพไร่
หวาน 

ส้านักปลดั 120,000 79,270     

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และช่วงเทศกาลสงกรานต ์

ต้าบลบ้านกุม่ ส้านักปลดั 30,000 14,250     

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง วัดบันไดทอง กองการศึกษาฯ 40,000 31,700     
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ขนกาธิเบศมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาต ิ

อบต.บ้านกุ่ม ส้านักปลดั 100,000 12,344     

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านสังคม 

แผนงานงบกลาง 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ต้าบลบ้านกุม่ กองสวัสดิการ
สังคม 

8,000,000 3,771,200     

2. เบี ยยังชีพคนพิการ ต้าบลบ้านกุม่ กองสวัสดิการ
สังคม 

1,180,000 443,200     

3. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ต้าบลบ้านกุม่ กองสวัสดิการ
สังคม 

60,000 9,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการบริหาร
อ้านวยการศูนย์ประสานการปฏิบตัิการร่วมและอ้านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอเมืองเพชรบรุี  พ.ศ.2564 

อบต.บ้านกุ่ม ส้านักปลดั 11,000 11,000     

2. จัดซื อโตะ๊พับเอนกประสงค ์ อบต.บ้านกุ่ม กองสาธารณสุข 8,000 6,000     
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต้ังไว้ จ่ายจริง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมและระงับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

ต้าบลบ้านกุม่ ส้านักปลดั 500,000 378,818    ใช้งบส้ารอง
จ่าย 

 

 


