
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลปากพะยูน 
เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน    

ครั้งที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564  ถึง  เดือนมีนาคม  2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  

      

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

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   ครั้งที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564  ถึง  เดือนมีนาคม  2565)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)พ.ศ. 2561  ข้อ ๑๓ (๓)    ทั้งนี้ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)   มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
ปากพะยูนดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน    

ดังนั้น   เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลปากพะยูน  จึงประกาศรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ครั้งที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564  ถึง  เดือนมีนาคม  2565)  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ    ทั้งนีส้ามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียด
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปากพะยูน 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ   ณ  วันที่   24   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๖5 
  

 
(นายยุสุบ   แหละตี) 

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          

ยุทธศาสตร์
รวม  5  ปี
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                   2.  การประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                                   1)  โครงการพัฒนาทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
                      เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565    ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   ( พ.ศ.2561 – 2565)
เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณทีไ่ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  (โดยเฉพาะโครงการทีม่ีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ
 2565 )  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี  2565  และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง
โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
                              แบบที ่ 2  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายเดอืน
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
           โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน   ตุลาคม – มีนาคม

ปี  2565ปี  2564ปี  2563

                                 ส่วนที ่  1  ขอ้มลูทัว่ไป
                                      1.  ชื่อ  เทศบาลต าบลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
                                      2.  รายงานผลการด าเนินงาน  6  เดือน   ( เดือนตุลาคม   2564  –  มีนาคม   2565 )
                                 ส่วนที ่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ( 2561 – 2565 )

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พศ.  2561 - 2565
เทศบาลต าบลปากพะยนู

ปี  2561 ปี  2562
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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)

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

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         
วฒันธรรมและนันทนาการ
            

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           
วฒันธรรมและ   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
ด้านความปลอดภยั

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

ระเบยีบของสังคม
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           

การรักษาความสงบเรียบร้อย

ปี  2565 รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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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)

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
และสิ่งแวดล้อม
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
ด้านการทอ่งเที่ยว
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 ทีเ่บิกจ่าย แล้ว ก าลัง ไมไ่ด้

ตามแผน ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ตามเทศบัญญัติ เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ

ปี  2565
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 13 740,000 4 55,000 17,550 1  - 3
การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  77 140,520,400 11 2,547,500 494,000 2  - 9
การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที ่ 3    57 9,424,000 50 13,717,924 11,470,032 18   - 32
การพัฒนาดา้นคุณภาพทางการศึกษา
ประชากร  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนา  และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  36 3,265,000 14 780,800 89,864 3  - 11
การพัฒนาดา้นสุขภาพอนามยั
และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  19 5,950,000 4 240,000 89,600 1  - 3
การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อย

      ตารางสรุปการตดิตามและประเมนิผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปี  2565   (เดอืนตลุามคม  พ.ศ.  2564  ถึง  เดอืนมนีาคม  พ.ศ.  2565)

ยุทธศาสตร์
ผลการด าเนินงาน

14
3.   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา



จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ งบประมาณ โครงการ ตาม ทีเ่บิกจ่าย แล้ว ก าลัง ไมไ่ด้

ตามแผน ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ ตามเทศบัญญัติ เสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ

ปี  2565
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  12 450,000 0 0 0 0  - 0
การพัฒนาดา้นความั่นคง  และ
ความเป็นระเบียบของสังคม
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  16 1,495,000 14 1,165,000 388,254 4  - 12
การพัฒนาดา้นการบริหาร  
และการเมอืงการปกครอง
ยุทธศาสตร์ที ่ 8  25 14,650,000 5 100,000 0 0  - 5
การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที ่ 9  4 21,050,000 1 15,000 0 0  - 1
การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

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

ยุทธศาสตร์
ผลการด าเนินงาน
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ  ส่งเสริมอาชีพคนพิการ   ผู้สูงอายุ 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
 ผู้สูงอายุ   และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส  เช่น  ค่าวิทยากร

ค่าเคร่ืองด่ืม   และอาหารว่าง  
วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพในชุมชน ในชุมชน   เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าเคร่ืองด่ืม   

และอาหารว่าง  วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

สตรีและครอบครัว ครอบครัว   เช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมและ
ค่าอาหารว่าง   วัสดุและอุปกรณ์
ค่าวิทยากร   ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารว่าง 

วัสดุและอุปกรณ์ค่าวิทยากร   ฯลฯ
รวม 4 60,000 0

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที ่  1   การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

ที่

4.   จ านวนโครงการการด าเนินงานตามตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  2565
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แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ชุมชนเทศบาลต าบลปากพะยูน จ านวน   1   กองทุน

รวม 1 5,000 0

แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 295,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
สายข้างโลตัส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 

99.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือ
ชุมชนบ้านออก (ช่วงที ่ 4-6)  
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลปากพะยูน

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า  ค.ส.ล. 467,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
ค.ส.ล.  ในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
ปากพะยูน ชุมชนหัวฝาด  (ช่วงที ่ 1-3)  

ชุมชนบ้านออก (ช่วงที ่ 4-6)  
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลปากพะยูน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่

ที่
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แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างทางเท้า  ค.ส.ล.  ค่าก่อสร้างทางเท้า  ค.ส.ล.  138,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
ชุมชนบ้านออก  ต าบลปากพะยูน ชุมชนบ้านออก  หนา  0.10  เมตร  

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า  239  ตารางเมตร
ต าบลปากพะยูน  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลปากพะยูน

4 ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้าง ค่าออกแบบส่ิงก่อสร้างให้แก่เอกชน 500,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
นิติบุคคล   หรือบุคคลภายนอก
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงแบบแปลน
หรือส่ิงก่อสร้าง

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 140,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
อ าเภอปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน   ตามโครงการ

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  
ถนนเทศบาล  12
รายละเอียดตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
ปากพะยูน

รวม 5 1,540,000              -                     

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในการด าเนิน 250,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา
กิจการประปา

2 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบ 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา
สอบน้ าประปา คุณภาพน้ าประปา   ในการด าเนิน

กิจการประปา
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่ง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าประปา 210,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

น้ าประปาเทศบาลต าบลปากพะยูน เทศบาลต าบลปากพะยูน รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ปากพะยูน

รวม 3 465,000                -                     

โครงการ/กิจกรรมที่
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แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 4,428,000 1,837,700 ก าลังด าเนินการ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ   จ านวน   589   คน

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 1,632,000 578,200 ก าลังด าเนินการ ส านักปลัด
คนพิการ   จ านวน   170   คน

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 36,000 8,000 ก าลังด าเนินการ ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์   จ านวน   6   คน

รวม 3 6,096,000              2,423,900          

แผนงานบริหารทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช ค่าใช้จ่ายจัดงานวันปิยะมหาราช 1,000                     ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
 เช่น   ค่าจัดซ้ือ  พวงมาลา  ฯลฯ 

2 โครงการจัดงานพ่อแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน                    20,000 108,810 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด

วันพ่อแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซ้ือธงชาติ โอนเพิม่  100,000
ธงตราสัญลักษณ์  และเสาธง
ค่าเหมาท าฉากเวที  ค่าเหมาท าฉากเวที
และค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพัฒนาดา้นคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ   เช่น 20,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ค่าจัดซ้ือธงชาติ   ธงตราสัญลักษณ์
และเสาธง   ค่าเหมาท าฉากเวที
ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมประดับ
ดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ฯลฯ

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 100,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น   ค่าจัดซ้ือธงชาติ   

ธงตราสัญลักษณ์   และเสาธง
ค่าเหมาท าฉากเวทีถวายพระพร
ชัยมงคล   พร้อมประดับดอกไม้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ฯลฯ

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
พรรษา   พระบรมราชินี พระบรมราชินี   เช่น   ค่าจัดซ้ือ

ธงชาติ   ธงตราสัญลักษณ์  
 และเสาธงค่าเหมาท าฉากเวที
ถวายพระพรชัยมงคล   
พร้อมประดับดอกไม้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ฯลฯ

รวม 5 171,000                108,810             

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าพัฒนาครูและบุคลากร ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทาง                    30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ทางการศึกษา การศึกษา

2 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอนของ                  187,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ
1,700  บาท   จ านวน  110  คน

3 ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์                    22,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน   อัตราคนละ   200
บาท/ปี   จ านวน  110  คน

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน                    22,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน   อัตราคนละ  200  บาท/ปี

จ านวน  110  คน

โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที ่  3   การพัฒนาดา้นคุณภาพการศึกษา   ประชากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   ศาสนา   และการกีฬา

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา                    33,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลปากพะยูน
อัตราคนละ   300   บาท/ปี
จ านวน  110  คน

6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนศูนย์                    47,300 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน อัตราคนละ   430
บาท/ปี  จ านวน  110  คน

7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น 100,000 99,988 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าตอบแทนการแสดง   ของขวัญ   
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ในการจัดงาน  ฯลฯ

8 โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

9 โครงการจัดการศึกษาโรงเรียน ค่าจัดการศึกษาและฝึกอบรม 200,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียน  เช่น

ตอบแทนวิทยากร   อาหารและ
เคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์   ฯลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

10 โครงการอบรมให้ความรู้ ค่าฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันภัย                       15,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

การป้องกันภัยและอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์
 อาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

11 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กเล็ก   ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา 

นอกสถานที ่  ฯลฯ
12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่าฝึกอบรมคุณธรรม   จริยธรรม 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น
ค่าวิทยากร   วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ค่าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น   ค่าวิทยากร

วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ
14 โครงการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนา ค่าการนิเทศก์ภายในศูนย์พัฒนา 2,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

เด็กเล็ก เด็กเล็ก   เช่น   ค่าวิทยากร
วัสดุและอุปกรณ์   อาหารและ
เคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

15 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ค่าอบรมการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 3,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  ค่าวิทยากร

วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่แหล่ง 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เพือ่แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เด็กเล็ก ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์   ฯลฯ  

17 โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญา จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญา 2,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ท้องถิ่น ท้องถิ่น   ค่าวิทยากร   วัสดุและ

อุปกรณ์   อาหารและ
เคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

18 โครงการวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนา การวิจัยชั้นเรียนศูนย์พัฒนา 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็ก   ค่าวิทยากร   อาหาร

และเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ
22 ค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 565,950 139,230 ก าลังด าเนินการ กองการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เทศบาลต าบลปากพะยูน ปากพะยูน   จ านวน   110   คน

คนละ  21  บาท จ านวน  245 วัน
23 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา อุดหนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา 210,782 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน เด็กเล็ก   จ านวน   110   คน
คนละ   7.37   บาท  
จ านวน   260  วัน

โครงการ/กิจกรรมที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

24 ค่าอาหารเสริม (นม) อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 822,050 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน อนุบาลปากพะยูน 

จ านวน   429   คน
คนละ   7.37   บาท
จ านวน   260   วัน

25 ค่าอาหารเสริม (นม)  อุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 243,357 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน   จ านวน   127   คน

คนละ   7.37   บาท 
จ านวน   260   วัน

26 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1,806,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
อนุบาลปากพะยูน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จ านวน   429   คน 
คนละ   21   บาท
จ านวน   200   วัน

27 อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน อุดหนุนโรงเรียนปากพะยูน 533,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จ านวน   127   คน   คนละ 
21  บาท   จ านวน   200   วัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
สาขาอ าเภอปากพะยูน สาขาอ าเภอปากพะยูน   ค่าติดต้ัง

อุปกรณ์หม้อไฟฟ้า  ระบบ 3 เฟส
4 สาย  380 โวลท์ 30(100) แอมป์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปากพะยูน   ฯลฯ

29 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 200,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลปากพะยูน ต าบลปากพะยูน  จ านวน   1   แห่ง

รายละเอีอดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลปากพะยูน

รวม 29 5,165,639              239,218             

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 50,000                   47,076 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที
เงินรางวัลประกวดกระทง   
ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรมที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

2 โครงการจัดงานตามรอยพระพุทธ จัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง 500,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
เจ้าหลวง ค่าเช่าเวที  ค่าตอบแทน 

การแสดง   การจัดนิทรรศการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม   วัสดุและ
อุปกรณ์   ฯลฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีลากพระ จัดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ 200,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
แข่งเรือ ได้แก่   เงินรางวัลประกวดเรือพระ

เงินรางวัลแข่งเรือ   ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าสนับสนุนเรือพระ   ค่าน้ าและ
เคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
จริยธรรมเดือนรอมฎอน เดือนรอมฎอนประจ าปี

ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง  
ค่าป้าย   ประชาสัมพันธ์   ฯลฯ

5 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 50,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในพิธีรดน้ าผู้ใหญ่   ค่าจ้างอาหาร
และเคร่ืองด่ืม   ค่าเช่าเต็นท์   โต๊ะ
เคร่ืองเสียง   ฯลฯ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฝึกอบรมในกิจกรรมประเพณี 15,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
จริยธรรม   ในช่วงประเพณี เข้าพรรษา   เช่น   ค่าอาหารว่าง
เข้าพรรษา และเคร่ืองด่ืม   อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ

รวม 6 845,000 47,076

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็ก 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
สภาเด็กและเยาวชน และเยาวชน   เช่น   ค่าวิทยากร  

ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง
วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ศูนย์พัฒนาครอบครัว พัฒนาพัฒนาครอบครัว   

เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืม
และอาหารว่าง   วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจริยธรรมสัญจรในชุมชน จัดกิจกรรมจริยธรรมสัญจร 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ในชุมชน   เช่น   ค่าวิทยากร   
ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   วัสดุ
และอุปกรณ์  ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดต้ังศูนย์บริการคนพิการระดับ 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ศูนย์บริการคนพิการระดับต าบล ต าบล   เช่น   ค่าวิทยากร   

ค่าเคร่ืองด่ืม   และอาหารว่าง    
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล   ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 150,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
จริยธรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ   เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ   เช่น   ค่าวิทยากร
ค่าเคร่ืองด่ืม  และอาหารว่าง  และ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  ฯลฯ

6 โครงการฝึกอบรมการปราบปราม ฝึกอบรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
การค้ามนุษย์ เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าเคร่ืองด่ืมและ

อาหารว่าง   วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ
รวม 6 205,000 0

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 20,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
นักเรียนและเยาวชนในเขต ในเขตอ าเภอปากพะยูน เช่น   ค่าตอบแทน  
อ าเภอปากพะยูน ค่าเงินรางวัล ค่าน้ าและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ  

2 โครงการแข่งขันกีฑาเด็กนักเรียน ค่าจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ในเขตอ าเภอปากพะยูน กีฑานักเรียนในเขตอ าเภอปากพะยูน 

เช่น   ค่าชุดกีฬา   ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าเบีย้เล้ียงผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา ฯลฯ

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 300,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
ต้านยาเสพติดของเทศบาลต าบล   ของเทศบาลต าบลปากพะยุน   
ปากพะยูน  จ านวน  4  ชุมชน จ านวน  4  ชุมชนเช่น ค่าน้ าและเคร่ืองด่ืม

ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเงินรางวัล
ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียน จัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กนักเรียน 15,000                   ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา
และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลปากพะยูน   เช่น  
ค่าอาหาร   ค่าน้ าและเคร่ืองด่ืม   
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ฯลฯ

รวม 4 355,000                -                     

ยุทธศาสตร์ที ่  4   การพัฒนาดา้นสุขภาพอนามยัและสาธารณสุข
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรมที่
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แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร จัดท าโครงการด้านการสุขาภิบาลอาหาร 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
เช่น   ค่าตอบแทนเงินรางวัล   ค่าจัดสถานที ่
ค่าวัสดุ   ค่าจ้างเหมา   ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 200,000 144,449 ก าลังด าเนินการ กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ   เช่น   ค่าอาหาร

อาหารว่าง   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์  ฯลฯ

3 โครงการจัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ จัดต้ังสถานสงเคราะห์สัตว์ 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

เช่น   ค่าสร้างโรงเรือน   ค่าคอกหรือ
กรง   ค่าอาหารและน้ า  ค่าดูแล
สุขภาพสัตว์   ค่าตอบแทน  ฯลฯ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค   การสัตว์ปลอดโรค   คนปลอดภัย   10,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้าดร. สมเด็จพระเจ้า

ตามปณิธานศาสตราจารย์ ลูกเธออัครราชกุมารีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ วลัยลักษณ์เช่น   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ
อัครราชกุมารี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนา 70,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ผู้ท าหน้าทีดู่แลสุขภาพในชุมชน ศักยภาพของผู้ท าหน้าทีดู่แลสุขภาพ

ในชุมชน   เช่น   ค่าอาหาร
อาหารว่าง   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์  ฯลฯ

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด จัดท าโครงการการส่งเสริมและพัฒนา 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ให้มีมาตรฐาน   สะอาดและ ตลาดสดยกระดับระดับตลาดให้มี

ปลอดภัยสดน่าซ้ือ   รวมทัง้ มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย
แนวทางขับเคล่ือนตลาดประชารัฐ รวมทัง้แนวทางการขับเคล่ือนตลาด

ประชารัฐ   เช่น   ค่าตอบแทน
 ค่าวิทยากร  ค่าเงินรางวัล
 ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์   ฯลฯ

7 โครงการด าเนินการป้องกันและ จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเช่น   ค่าอาหาร
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อาหารว่างค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์  ฯลฯ
8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขประจ าหมูบ้าน  (อสม) ประจ าหมูบ้าน   โดยจัดสรรเป็นค่า
เชิงรุก (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน ด าเนินงานในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ  ละ
การด าเนินงาน   อาสาสมัคร 7,500  บาท
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน)

โครงการ/กิจกรรมที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ้าน 80,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ จัดท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   (เงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข  อย่างน้อย  3
ส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ   โดยจัดสรร

ของชุมชน)   จ านวน   4   ชุมชน เป็นค่าด าเนินงานในเขตชุมชน ๆ
ละ  ไม่เกิน   20,000   บาท

รวม 9 440,800 144,449

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ของเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
รวม 1 10,000 0

โครงการ/กิจกรรมที่

ยุทธศาสตร์ที ่  5   การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภัยฝ่ายพลเรือน

2 จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย ค่าเคร่ืองแบบ   เส้ือ   การเกง เคร่ืองหมาย                    20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
และวัสดุอื่นๆ ทีเ่ข้าลักษณะ
เคร่ืองแต่งกาย   ฯลฯ

3 จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง ค่าสายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง                    90,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
หรืออุปกรณ์อื่นๆทีจ่ าเป็นต้องใช้ใน
การดับเพลิง

รวม 3 210,000 0

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
และสมาชิกสภาเทศบาล   ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที ่  7   การพัฒนาดา้นการบริหาร   การเมอืงการปกครอง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสายงาน 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ตามสายงานของเทศบาล ประเภทบริหารงานท้องถิ่น 

จ านวน   1  ต าแหน่ง  ประเภทอ านวยการ
จ านวน  1  ต าแหน่ง   ประเภทวิชาการ
จ านวน   6   ต าแหน่ง  ประเภททัว่ไป
จ านวน  2  ต าแหน่ง

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ดูงาน ของพนักงานเทศบาล   และ

บุคคลอื่นๆ  ทีป่ฎิบัติงานเกี่ยวข้อง
4 โครงการปกป้องสถาบัน ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้อง 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

พระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเทศบาลและประชาชนทัว่ไป
เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

5 โครงการจัดท าแผนและประสาน จัดกิจกรรมจัดท าแผนและประสาน 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น   แผนชุมชน

เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าพาหนะค่าทีพ่ัก
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   ฯลฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

6  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม จัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
พระเกียรติและสนับสนุน พระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   เช่น
ด าริ ค่าวิทยากรค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ
7 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ 15,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

เกาะหมาก ปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอปากพะยูน

8 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าทีร่าชพัสดุ   และเงินประกัน 100,000 34,064 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
อัคคีภัย

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ค่าจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูล 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองคลัง
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
10 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์   และการปรับปรุง 25,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองคลัง

จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายในการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกอบรม  เพือ่ให้มีความพร้อมทีจ่ะ

รองรับ   การปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์   (e-LAAS) 

รวม 10 480,000 34,064

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเวทีประชาคม จัดเวทีประชาคม   เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
และอาหารว่าง ค่าวิทยากร   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
คณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน   ผู้น าชุมชน

เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าเคร่ืองด่ืมและ
อาหารว่าง  วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ
พือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุมชน
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้น าชุมชน
 เช่น ค่าวิทยากร ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง
วัสดุและอุปกรณ์  ฯลฯ

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
พบประชาชน   เช่น   ค่าวิทยากร 
ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   วัสดุ
และอุปกรณ์  ฯลฯ

4 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ 40,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

คณะกรรมการชุมชน  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการในชุมชน ฯลฯ
จ านวน  4  ชุมชน

รวม 4 175,000 0

โครงการ/กิจกรรมที่
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แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1  โครงการจัดการขยะมูลฝอย   การจัดการขยะมูลฝอย หรือการแก้ปัญหาน้ า 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข
ส่ิงปฏิกูล   และน้ าเสีย เน่าเสีย เช่น   ค่าวิทยากร   ค่าจ้างเหมา  

ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ
2  โครงการคุ้มครอง   ดูแล จัดการคุ้มครอง   ดูแลบ ารุงรักษา 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อม   ควบคุม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ เช่น   ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและ
ส่ิงแวดล้อม อุปกรณ์  ฯลฯ

3 โครงการรักษาความสะอาดและ จัดท าโครงการรักษาความสะอาด 30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ ในพืน้ที ่เช่น   ค่าอาหารอาหารว่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน   ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์  ฯลฯ
รวม 3 70,000 0

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที ่  8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                      5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
และส่ิงแวดล้อม เช่น   ค่าวิทยากร ค่าเคร่ืองด่ืม   และ

อาหารว่าง  วัสดุและอุปกรณ์   ฯลฯ
2 โครงการปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า จัดซ้ือพันธุสั์ตว์น้ า   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                    20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

ลงทะเลสาบ ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง   วัสดุและ
อุปกรณ์   ฯลฯ

รวม 2 25,000 0

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 โครงการลานวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมลานภูมิปัญา 15,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทุกกอง
ลานภูมิปัญาท้องถิ่น   ท้องถิ่นส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง  

ค่าป้าย   ประชาสัมพันธ์   วัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าตอบแทน
การแสดง  ฯลฯ

รวม 1 15,000 0

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที ่  9   การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
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1.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานล่ือน  จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน  2  บาน                    20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
2  บาน จ านวน  4  ตู้

2 ค่าซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด จัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด  มือจับแบบเปิด                    10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด

จ านวน  4  ล้ินชัก  จ านวน  2  ตู้
3 ค่าซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างานฝ่ายสภาเทศบาล                    60,000 59,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด

พร้อมเก้าอี้  จ านวน  2  ชุด
โต๊ะท างานระดับช านาญการ
พร้อมเก้าอี้   จ านวน  2  ชุด 
โต๊ะท างานระดับช านาญงาน   
พร้อมเก้าอี้   จ านวน  2  ชุด

4 ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบหุม้เบาะ จัดซ้ือชุดรับแขกแบบหุม่เบาะพร้อมเก้าอี้                    15,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

จ านวน  1 ชุด
5 ค่าซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ จัดซ้ือชุดรับแขกแบบไม้  พร้อมเก้าอี้                    18,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

จ านวน  1  ชุด  

จ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

6 ค่าซ้ือโต๊ะ จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้า  ขนาด  180X 60  ซม.                    25,000 25,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด

จ านวน   10   ตัว  
7 ค่าซ้ือเก้าอี้พลาสติก จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก  จ านวน   100   ตัว  25,000                   25,000                ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
8 ค่าซ้ือเก้าอี้ห้องประชุมสภา จัดซ้ือเก้าอี้ห้องประชุมสภา   112,500                 112,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด

จ านวน   25   ตัว 87,500  
โอนเพิม่  35,000

9 ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ                  111,200 86,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
ขนาด  18,000  บีทียู  จ านวน  4  เคร่ือง  

10 ค่าซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ                    32,400 24,900 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
ขนาด  24,000  บีทียู  จ านวน  1  เคร่ือง  

11 ค่าซ้ือโทรศัพท์มือถือ จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ  จ านวน  1  เคร่ือง                    10,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
12 ค่าซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  มีโต๊ะหมู่  9  ตัว                    13,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

กว้างตัวละ 9 นิ้ว  มีฐานรงโต๊ะหมู่  
13 ค่าซ้ือเคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน  1  เคร่ือง                    12,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
14 ค่าซ้ือโทรศัพท์ จัดซ้ือโทรศัพท์  จ านวน  1  เคร่ือง                      5,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
15 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด จัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด  มือจับแบบเปิด 10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง

ขนาด  4  ชั้น  จ านวน  1  ตู้                      5,000  
โอนเพิม่  5,000

รวม 15 479,100                373,000             

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน                  854,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ปริมาตรกระบอก  ไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110  กิโลวัตต์  ขับเคล่ือน  2  ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ  จ านวน   1   คัน

รวม 1 854,000  

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) จัดซ้ือกล้องวงจรปิด  (CCTV)  พร้อมติดต้ัง                    80,000 80,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน  
จ านวน  5  จุด

2 ค่าซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) จัดซ้ือกล้องวงจรปิด  (CCTV)  พร้อมติดต้ัง                     80,000 80,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
บริเวณตลาดสด  เทศบาลต าบลปากพะยูน  
จ านวน  5  จุด

3 ค่าซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา จัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา                  150,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลปากพะยูน  จ านวน  1  ชุด  

รวม 3 310,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิดฉีดหมึก                      4,300 4,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ ส านักปลัด
พร้อมติดต้ัง  จ านวน  1  เคร่ือง    

2 ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดจอไม่น้อยกว่า                     22,000 22,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
19  นิ้ว   จ านวน  1  เคร่ือง  

3 ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA                       2,500 2,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองคลัง
จ านวน  1  เคร่ือง  

รวม 3 28,800 28,800

1.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเบนซิน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 8,200  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ขนาด  5  แรงม้า เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้  1,000  

ลิตรต่อนาที  ขนาด  5  แรงม้า 
จ านวน  1  เคร่ือง

2 ค่าซ้ือเคร่ืองเล่ีอยยนต์ จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์เบนซิน  2  จังหวะ 10,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด
ลูกสูบเดียว  ขนาดเล็ก  จ านวน  1  เคร่ือง  

รวม 2 18,200

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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1.3   แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ                    30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

จ านวน  6  ตู้  
2 ค่าซ้ือพัดลมติดฝาผนัง จัดซ้ือติดฝาผนัง    จ านวน  3  ตัว                      7,500  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

 
รวม 2 37,500

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี ดี  (LED  TV) จัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี ดี  (LED  TV)                    19,900  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการศึกษา

ขนาด   55   นิ้ว  จ านวน   1   เคร่ือง  

 
รวม 1 19,900

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  มีหน่วย                    22,000 22,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ประมวลผลกลาง (CPU)  

ไม่น้อยกว่า   6   แกนหลัก
(6  core)หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ทีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memmory  รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
9   MB   มีความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4   หรือดีกว่ามีขนาด
ไม่น้อยกว่า   4 GB มีจอแสดงภาพ  
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว 
จ านวน  1  เคร่ือง 

2 ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์                    17,800 17,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา
ชนิดเลเซอร์  หรือLED   ขาวด า    
ชนิด Network  จ านวน  2  เคร่ือง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

3 ค่าซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิดฉีดหมึก                      8,600 8,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

ชนิดฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer)
จ านวน  2  เคร่ือง

4 ค่าซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA                      2,500 2,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองการศึกษา

จ านวน  1  เคร่ือง  

รวม 4 50,900 50,900

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)                1,070,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กอง

ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี  สาธารณสุข

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110  กิโลวัตต์  จ านวน  1  คัน

รวม 1 1,070,000 0

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.4   แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                    19,000 19,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองสาธารณสุข

จ านวน  2  เคร่ือง
รวม 1 19,000 19,000

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือแม่แรงยกกระปุกเกียร์ จัดซ้ือแม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด  1,000                    24,500  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองสาธารณสุข

กิโลกรัม  จ านวน  1  เคร่ือง   
รวม 1 24,500

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด จัดซ้ือตู้เหล็ก  2  บานเปิด  มือจับแบบเปิด                      5,900  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง

ขนาด  4  ชั้น  จ านวน  1  ตู้  

2 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก  จ านวน  1  ตู้                      6,900  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง
รวม 2 12,800

โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

1.5   แผนงานเคหะและชมุชน

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่
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ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต จัดซ้ือเคร่ืองกระแทกคอนกรีต                    49,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง

ขนาด  1,750  วัตต์  จ านวน  1  เคร่ือง  
รวม 1 49,000

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า  (ไดโว่)                    12,000 12,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

ขนาด  500   วัตต์  ท่อน้ าออก  2  นิ้ว  

จ านวน  2  เคร่ือง
รวม 1 12,000

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผล                    22,000 22,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ กองช่าง

กลาง (CPU)   ไม่น้อยกว่า   6 แกนหลัก  

 (6  core) หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)
ทีหน่วยความจ าแบบ  Cache
Memmory  รวมในระดับ (Level) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

9   MB มีความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4  ยังไม่ได้ด าเนินการ
หรือดีกว่ามีขนาด  ไม่น้อยกว่า  4  GB
มีจอแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว 
จ านวน  1  เคร่ือง

รวม 1 22,000

1.6   แผนงานการพาณิชย์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานล่ือน ดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน                      5,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

2  ประตู 2  ประตู  จ านวน  1  ตู้  
รวม 1 5,000

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า                  100,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

(ซับเมอร์ท) (ซับเมอร์ท)  ขนาด  5  แรงม้า  พร้อม  

อุปกรณ์ท่อส่งน้ า  ชนิด พ.ีว.ีซี. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  2  นิ้ว  จ านวน  2  เคร่ือง

โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาลชนิดจมน้ า                    35,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

(ซับเมอร์ท) (ซับเมอร์ท) ขนาด 3  แรงม้าพร้อมอุปกรณ์  

ท่อส่งน้ า ชนิด พ.ีว.ีซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดจุ่มน้ า (ไดโว่)                      6,000  ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

ขนาด  500   วัตต์  ท่อน้ าออก  2  นิ้ว  

จ านวน  1  เคร่ือง
รวม 3 141,000

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณทีอ่นุมตัิ งบประมาณที่ ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน
ตามเทศบัญญัติ ด าเนินการเบิกจ่าย รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมี จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมี  ขนาด  8.70                      6,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ กองการประปา

ลิตร/ชม.  แรงดัน  3.0  บาร์  ไฟฟ้า  220
โวลล์   จ านวน  1  เคร่ือง

รวม 3 6,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่  4   
ปัญหา   อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด   ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ

ประชาชนมีมาก 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลต าบลปากพะยูนได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง   เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะ

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 
3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก   จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในชุมชนขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
6. เทศบาลต าบลปากพะยูน  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ   ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


