
 

 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยนู 
เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยนู    

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4       

.........................................................................  

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)
พ.ศ. 2561  ข้อ ๑๓ (๓)    ทั้งนี้ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan)   มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปากพะยูนดังกล่าวด้วย โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน   ดังนั้น   เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบล
ปากพะยูน  จึงประกาศรายงานผลการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ    ทั้งนี้
สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากพะยูน 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ  วันที่   24   ธนัวาคม   พ.ศ.   ๒๕๖4 
 
  
 

(นายยุสุบ   แหละต)ี 
นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน 

 























จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
1.1  แผนงานสร้างความ 13 740,000           13 740,000           13 740,000           13 740,000             13 740,000           65 3,700,000           
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 13 740,000          13 740,000          13 740,000         13 740,000           13 740,000          65 2,960,000          

เทศบาลต าบลปากพะยูน

ปี  2561 ปี  2562

                                 ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป
                                      1.  ชื่อ  เทศบาลต าบลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพทัลุง
                                      2.  รายงานผลการด าเนินงาน  6  เดือน   ( เดือนตุลาคม   2563  –  มีนาคม   2564 )
                                 ส่วนที่   2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ( 2561 – 2565 )

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พศ.  2561 - 2565

 2564 )  เปรียบเทียบกบัจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าป ี 2564  และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง
โดยแยกตามแนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา   
                              แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน
ค าชี้แจง : เปน็แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพฒันาท้องถิ่น
           โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน   ตุลาคม – มีนาคม

ปี  2565ปี  2564ปี  2563
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                   2.  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                                   1)  โครงการพฒันาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
                      เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางใหท้้องถิ่นน าแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565)  มาใช้เปน็กรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2564    ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาจึงใช้แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีป ี  ( พ.ศ.2561 – 2565)
เปน็หลักในการพจิารณา  โดยแสดงข้อมูลใหเ้หน็จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพฒันา  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปา้หมายในการด าเนินการในปงีบประมาณ

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปี



๙

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานแคหะและชุมชน 59 134,615,400 59 134,615,400 63 136,283,400 63 136,283,400 63 136,283,400 307 678,081,000       
2.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000              
2.3 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 13 4,037,000 13 4,037,000 13 4,037,000 39 12,111,000         

รวม 59 134,615,400 59 134,615,400 77 140,520,400 77 140,520,400 77 140,520,400 349 550,271,600

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพทางการ
ศึกษา  ประชากร    
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ศาสนา  และการกีฬา
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 310,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 23 2,150,000           
3.2 แผนงานการศึกษา 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 34 6,559,000 170 32,795,000         
3.3   แผนงานสร้างความ 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 330,000 15 1,650,000           
เข้มแข็งของชุมชน
3.4  แผนงานการศาสนา  15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 15 2,075,000 75 10,375,000         
วัฒนธรรมและนันทนาการ
            

รวม 55 9,274,000 57 9,424,000 57 9,424,000 57 9,424,000 57 9,424,000 283 46,970,000        
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสุขภาพอนามัย
และสาธารณสุข
4.1  แผนงานสาธารณสุข 28 1,785,000         28 1,785,000         28 1,785,000        28 1,785,000           28 1,785,000         140 8,925,000           

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.2  แผนงานการศาสนา  8 1,480,000         8 1,480,000         8 1,480,000        8 1,480,000           8 1,480,000         40 7,400,000           
วัฒนธรรมและ   นันทนาการ

รวม 36 3,265,000       36 3,265,000       36 3,265,010       36 3,265,000         36 3,265,000       180 16,325,010        
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.1  แผนงานการรักษา 14 5,760,000         14 5,760,000         14 5,760,000        14 5,760,000           14 5,760,000         70 28,800,000         
ความสงบภายใน
5.2  แผนงานสาธารณสุข 5 190,000           5 190,000           5 190,000           5 190,000             5 190,000           25 950,000              

รวม 19 5,950,000       19 5,950,000       19 5,950,000       19 5,950,000         19 5,950,000       95 29,750,000        
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคงและ

ระเบียบของสังคม
6.1 แผนงานการักษา 4 260,000           4 260,000           4 260,000           4 260,000             4 260,000           20 1,300,000           
ความสงบภายใน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 95,000             2 95,000             2 95,000             2 95,000               2 95,000             10 475,000              
6.3 แผนงานสร้างความ 6 95,000             6 95,000             6 95,000             6 95,000               6 95,000             30 475,000              
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 12 450,000          12 450,000          12 450,000         12 450,000           12 450,000          60 2,250,000          
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
การเมืองการปกครอง
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 465,000           8 465,000           8 465,000           8 465,000             8 465,000           40 2,325,000           

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี

การรักษาความสงบเรียบร้อย



๑๑

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7.2 แผนงานการรักษาความ 1 180,000           1 180,000           1 180,000           1 180,000             1 180,000           5 900,000              
สงบภายใน
7.3 แผนงานสร้างความ 7 850,000           7 850,000           7 850,000           7 850,000             7 850,000           35 4,250,000           
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 16 1,495,000       16 1,495,000       16 1,495,011       16 1,495,000         16 1,495,000       80 7,475,011          
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
8.1 แผนงานสาธารณสุข 20 7,250,000 20 7,250,000 21 8,750,000 20 7,250,000 20 7,250,000 101 37,750,000         
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 4,000,000         1 4,000,000         1 4,000,000        1 4,000,000           1 4,000,000         5 20,000,000         
8.3 แผนงานสร้างความ 3 1,900,000         3 1,900,000         3 1,900,000        3 1,600,000           3 1,600,000         15 8,900,000           
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 24 13,150,000 24 13,150,000 25 14,650,000     24 12,850,000       24 12,850,000     121 66,650,000        
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1,050,000         2 1,050,000         2 1,050,000        2 1,050,000           2 1,050,000         10 5,250,000           
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 10 100,000,000       

รวม 4 21,050,000 4 21,050,000     4 21,050,000     4 21,050,000       4 21,050,000     20 105,250,000      
รวมทั้งหมด 238 189,989,400 240 190,139,400 259 197,544,421 258 195,744,400 258 195,744,400 1,253 969,162,021      

รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565







จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ งบประมาณ โครงการ ตาม ที่เบิกจ่าย แล้ว ก าลัง ไม่ได้

ตามแผน ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ตามเทศบัญญัติ เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ

ปี  2564
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 13 740,000 4 55,000 17,550 1  - 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  77 140,520,400 11 2,547,500 494,000 2  - 9
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี  3    57 9,424,000 50 13,717,924 11,470,032 18   - 32
การพัฒนาด้านคุณภาพทางการศึกษา
ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนา  และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  36 3,265,000 14 780,800 89,864 3  - 11
การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  19 5,950,000 4 240,000 89,600 1  - 3
การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2564

ยุทธศาสตร์
ผลการด าเนินงาน
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3.   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา



จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ งบประมาณ โครงการ ตาม ที่เบิกจ่าย แล้ว ก าลัง ไม่ได้

ตามแผน ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ตามเทศบัญญัติ เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ

ปี  2563
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  12 450,000 0 0 0 0  - 0
การพัฒนาด้านความั่นคง  และ
ความเป็นระเบียบของสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  16 1,495,000 14 1,165,000 388,254 4  - 12
การพัฒนาด้านการบริหาร  
และการเมืองการปกครอง
ยุทธศาสตร์ท่ี  8  25 14,650,000 5 100,000 0 0  - 5
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี  9  4 21,050,000 1 15,000 0 0  - 1
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

รวม 259 197,544,400 103 18,621,224 12,549,300 29  - 76

ยุทธศาสตร์
ผลการด าเนินงาน
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1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ  แผนงานงบกลาง 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
 ผู้สูงอายุ   และผู้ด้อยโอกาส

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม แผนงานงบกลาง 30,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
กลุ่มอาชีพในชุมชน

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท แผนงานงบกลาง 10,000 5,850 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ
สตรีและครอบครัว

รวม 3 50,000 5,850
แผนงานงบกลาง

1 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ แผนงานงบกลาง 5,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน   

รวม 1 5,000 11,700
รวม 4 55,000 17,550

ล าดับ
ที่

แผนงาน งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แผนงาน งบประมาณที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ
ที่

      การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  2564

4.   จ านวนโครงการการด าเนินงานตามตามเทศบัญญัติ

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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1  โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม แผนงานเคหะและชุมชน 495,000      494,000 กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ
พระเกยีรติ

2 โครงการกอ่สร้างทางเท้า ค.ส.ล. แผนงานเคหะและชุมชน 13,000        0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน 100,000      0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ
ระบบไฟฟ้าสนามกฬีากลาง
เทศบาลปากพะยูน

4 โครงการจดัท าป้ายชื่อถนน  ซอย  แผนงานเคหะและชุมชน 450,000 0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ
ภายในเขตเทศบาลต าบล

5 โครงการติดต้ังเสาไฟประติมากรรม แผนงานเคหะและชุมชน 499,500      0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น

หน่วย
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
ล าดับ

ที่

2.1  การวางระบบผังเมือง

โครงการ/กิจกรรม



18

6 ค่าออกแบบส่ิงกอ่สร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000      0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ

7 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนงานเคหะและชุมชน 130,000      0 กองช่าง ยังไม่ได้ด าเนินการ
อ าเภอปากพะยูน
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ถนนเทศบาล  12

8 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนงานเคหะและชุมชน 45,000        35,982.72 กองช่าง ด าเนินการแล้วเสร็จ
อ าเภอปากพะยูน
โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ถนนเทศบาล 4 ซอย 3

รวม 8 1,932,500  494,000                    

งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
หน่วย

ด าเนินการ
แผนงาน งบประมาณที่อนุมัติ

2.1  การวางระบบผังเมือง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานการพาณิชย์

1 ค่าจา้งเหมาบริการ แผนงานการพาณิชย์ 384,000 0 กองการประปา ยังไม่ได้ด าเนินการ

2 ค่าจา้งเหมาบริการตรวจ แผนงานการพาณิชย์ 5,000 0 กองการประปา ยังไม่ได้ด าเนินการ
สอบน้ าประปา

3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล แผนงานการพาณิชย์ 226,000 0 กองการประปา ยังไม่ได้ด าเนินการ

รวม 3 615,000     -                           
รวม 11 2,547,500  494,000                    

ผลการด าเนินงาน
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณที่ด าเนินการแผนงาน งบประมาณที่อนุมัติ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนงานงบกลาง

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง 4,813,200 4,307,800 ส านักปลัด ก าลังด าเนินการ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ แผนงานงบกลาง 1,872,000 1,432,000 ส านักปลัด ก าลังด าเนินการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แผนงานงบกลาง 36,000 24,000 ส านักปลัด ก าลังด าเนินการ

รวม 3 6,721,200  5,763,800                 

งบประมาณที่อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

ล าดับ
ที่

แผนงาน งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
หน่วย

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานบริหารทั่วไป

1 โครงการจดังานวันปิยะมหาราช แผนงานบริหารทั่วไป 1,000          0 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการจดังานพ่อแห่งชาติ แผนงานบริหารทั่วไป         50,000 0 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการจดังานวันแม่แห่งชาติ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000        0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ

4 โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนม แผนงานบริหารทั่วไป 100,000      0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
พรรษา   พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว

5 โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนม แผนงานบริหารทั่วไป 50,000        0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
พรรษา   พระบรมราชินี

รวม 6 251,000     -                           

งบประมาณที่ด าเนินการ
ล าดับ

ที่
ผลการด าเนินงานแผนงาน งบประมาณที่อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

หน่วย
ด าเนินการ
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แผนงานการศึกษา

1 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนงานการศึกษา         30,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

2 ค่าจดัการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา       187,000 186,384 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 ค่าหนังสือเรียน แผนงานการศึกษา         22,000 14,800 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

4 ค่าอปุกรณ์การเรียน แผนงานการศึกษา         22,000 14,800 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน แผนงานการศึกษา         33,000 22,200 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนงานการศึกษา         47,300 31,820 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ แผนงานการศึกษา 140,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

8 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน แผนงานการศึกษา 30,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

9 โครงการจดัการศึกษาผู้สูงอายุ แผนงานการศึกษา 200,000 23,400 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
หน่วย

ด าเนินการ
แผนงาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

งบประมาณที่อนุมัติ
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แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

10 โครงการอบรมให้ความรู้ แผนงานการศึกษา           5,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
การป้องกนัอคัคีภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

11 โครงการอบรมให้ความรู้การ แผนงานการศึกษา           5,000 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

ป้องกนัอบุัติเหตุทางน้ า 0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12 โครงการอบรมให้ความรู้การ แผนงานการศึกษา           5,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

ป้องกนันักเรียนติดในรถยนต์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ แผนงานการศึกษา 30,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่ ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการแผนงาน
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แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

14 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็ก
นักเรียน

แผนงานการศึกษา 2,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม แผนงานการศึกษา 3,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 โครงการเศรษฐกจิพอเพียงศูนย์พัฒนา แผนงานการศึกษา 5,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็ก

17 โครงการนิเทศกภ์ายในศูนย์พัฒนา แผนงานการศึกษา 2,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็ก

18 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนา

แผนงานการศึกษา 3,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็ก 

ที่ งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
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แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนงานการศึกษา 5,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เพือ่แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20 โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 2,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

21 โครงการวิจยัชั้นเรียนศูนย์พัฒนา แผนงานการศึกษา 5,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เด็กเล็ก

22 โครงการค่าอาหารกลางวัน แผนงานการศึกษา 539,000 431,200 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปากพะยูน

23 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา แผนงานการศึกษา       210,782 0 กองการศึกษา ก าลังด าเนินการ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน

ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา
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แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

24 ค่าอาหารเสริม (นม) แผนงานการศึกษา 869,955 869,955 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

25 ค่าอาหารเสริม (นม)  แผนงานการศึกษา 258,687 869,955 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนปากพะยูน

26 อดุหนุนโรงเรียนอนุบาล แผนงานการศึกษา 1,816,000 1,762,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

อาหารกลางวัน
27 อดุหนุนโรงเรียนปากพะยูน แผนงานการศึกษา 540,000 524,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

อาหารกลางวัน
28 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนงานการศึกษา 38,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ

สาขาอ าเภอปากพะยูน

29 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เทศบาลต าบลปากพะยูน

รวม 29 5,255,724  4,728,314                 

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

แผนงาน ผลการด าเนินงานที่ งบประมาณที่ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดังานวันลอยกระทง แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 40,000        32,980 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
นันทนาการ

2 โครงการจดังานตามรอยพระพุทธ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 200,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
เจา้หลวง นันทนาการ

3 โครงการจดังานประเพณีลากพระ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 950,000 899,948 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ
แข่งเรือ นันทนาการ อบจ.อดุหนุน

300,000
4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 30,000        30,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้วเสร็จ

จริยธรรมเดือนรอมฎอน นันทนาการ

5 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 50,000        0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
นันทนาการ

ที่

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน
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งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 15,000        14,990 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว
จริยธรรม   ในช่วงประเพณี นันทนาการ
เข้าพรรษา

รวม 6 1,285,000 977,918

งบประมาณที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
สภาเด็กและเยาวชน นันทนาการ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว นันทนาการ

3 โครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
นันทนาการ

4 โครงการจดัต้ังศูนย์บริการ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 20,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
คนพิการระดับต าบล นันทนาการ

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 150,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
นันทนาการ

6 โครงการฝึกอบรมการปราบปราม แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 5,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
การค้ามนุษย์ นันทนาการ

รวม 6 205,000 0
รวม 50 13,717,924 11,470,032

ที่

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการ
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งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดัการแข่งขันกฬีา แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 20,000        0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
นักเรียนและเยาวชนในเขต นันทนาการ
อ าเภอปากพะยูน

2 โครงการจดัการแข่งขันกฬีา แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 50,000        0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
ต้านยาเสพติด นันทนาการ

3 โครงการแข่งขันกฑีาเด็กนักเรียน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 50,000 0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
ในเขตอ าเภอปากพะยูน นันทนาการ

4 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาชุมชน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 300,000      0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
ของเทศบาล   จ านวน  4  ชุมชน นันทนาการ

5 โครงการแข่งขันกฬีาสีเด็กนักเรียน แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 15,000        0 กองการศึกษา ยังไม่ได้ด าเนินการ
และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นันทนาการ

รวม 5 435,000     -                           

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการ
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แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร แผนงานสาธารณสุข 5,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ
แผนงานสาธารณสุข 50,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค   แผนงานสาธารณสุข 10,800 9,864 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้วเสร็จ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุารี

งบประมาณที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานแผนงานที่
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แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด แผนงานสาธารณสุข 30,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
ให้มีมาตรฐาน   สะอาดและ
ปลอดภัยสดน่าซ้ือ   รวมทั้ง
แนวทางขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ

5 โครงการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข แผนงานสาธารณสุข 10,000 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง 0
และย่ังยืน

6 อดุหนุนโครงการส่งเสริม แผนงานสาธารณสุข 30,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบ้าน  (อสม)   เชิงรุก
(เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
การด าเนินงาน   อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

งบประมาณที่ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ ผลการด าเนินงาน
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แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

7 อดุหนุนส าหรับการด าเนินงาน แผนงานสาธารณสุข 80,000 80,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   (เงินอดุหนุน
ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน
ของชุมชน)   จ านวน   4   ชุมชน

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนั แผนงานสาธารณสุข         30,000 211,000 กองสาธารณสุข ด าเนินการแล้วเสร้จ
และควบคุมโรคต่างๆ โอนเพิม่

220,000
9 โครงการจดัต้ังสถาน แผนงานสาธารณสุข       100,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ

สงเคราะห์สัตว์
รวม 9 345,800 89,864
รวม 14 780,800 89,864

แผนงาน งบประมาณที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

ที่ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ

ยาเสพติดของเยาวชนและ

ประชาชน

รวม 1 10,000 0

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรมที่ ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการแผนงาน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร แผนงานการรักษาความสงบภายใน 120,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

2 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน         20,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ

3 จดัซ้ือเคร่ืองดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน         90,000 89,600 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ

รวม 3 230,000 89,600
รวม 4 240,000 89,600

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   การรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานแผนงานที่ งบประมาณที่ด าเนินการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 500,000 278,261.10 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามสายงานของเทศบาล

   

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ดูงาน

4 โครงการปกป้องสถาบัน แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 7,896 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ
พระมหากษัตริย์

5 โครงการจดัท าแผนและประสาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนชุมชน

6  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 2,100 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ
ยาเสพติดของเยาวชนและ
ประชาชน

ที่

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านการบริหาร   การเมืองการปกครอง

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานงบประมาณที่ด าเนินการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

7  โครงการจดักจิกรรมเฉลิม แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
พระเกยีรติและสนับสนุน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราช
ด าริ

8 อดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000 15,000 ส านักปลัด ด าเนินการแล้วเสร็จ
เกาะหมาก

9 ค่าเช่าทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป 110,000 84,997 กองคลัง ด าเนินการแล้วเสร็จ

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000 0 กองคลัง ยังไม่ได้ด าเนินการ
จดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 0 กองคลัง ยังไม่ได้ด าเนินการ
จดัท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 11 930,000 388,254

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านการบริหาร   การเมืองการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการที่ แผนงาน ผลการด าเนินงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเวทีประชาคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
คณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ

รวม 3 235,000 0
รวม 14 1,165,000 388,254

ที่ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่   7   การพัฒนาด้านการบริหาร   การเมืองการปกครอง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1  โครงการจดัการขยะมูลฝอย   แผนงานสาธารณสุข 50,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
ส่ิงปฏิกลู

2  โครงการคุ้มครอง   ดูแล แผนงานสาธารณสุข 10,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม   ควบคุม
และลดมลพิษเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการรักษาความสะอาดและ แผนงานสาธารณสุข 30,000 0 กองสาธารณสุข ยังไม่ได้ด าเนินการ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพืน้ที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 3 90,000 0

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณที่ด าเนินการแผนงาน ผลการด าเนินงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           5,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           5,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ลงทะเลสาบ

รวม 2 10,000 0
รวม 5 100,000 0

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

ที่ งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงานแผนงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการลานวัฒนธรรม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 0 ส านักปลัด ยังไม่ได้ด าเนินการ
ลานภูมิปัญาท้องถิ่น   
เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 1 15,000 0
รวม 1 15,000 0
รวม 103 18,621,224 12,549,300

ทั้งส้ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่   9   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน
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สว่นที ่ 4   
ปญัหา   อปุสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 
1. เนื่องจากงบประมาณมจี านวนจ ากัด   ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ

ประชาชนมีมาก 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปทีเ่ทศบาลต าบลปากพะยูนได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง   เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รบัจะ

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   ท าให้มีงบประมาณไมเ่พียงพอในการท าโครงการ 
3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก   จึงไมส่ามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
5. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพฒันาท้องถ่ินเท่าที่ควร 
6. เทศบาลต าบลปากพะยูน  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพยีงพอและเหมาะสมกบั กับภารกจิแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ   ซึ่งจะช่วยลดปญัหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


