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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล        
ปลายพระยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน    
จึงจำเป็นที ่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื ่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงาน 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงต้องมีเครื ่องมือที ่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีจะเป็น
เครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 
 

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นสิ ่งที ่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ ่งที ่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการ
ติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงาน
และโครงการที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม 
(Control) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด 

การติดตามและประเมินผล มีคำสองคำซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวที่แยกจากกันได้ชัดเจน คือ คำว่า  
“ติดตาม” (Monitoring) และคำว่า "ประเมินผล" (Evaluation) ทั้งสองคำดังกล่าวมีวิธีทำงานที่แตกต่างกัน 
ดังนี้ 

การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมา
ใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดี
ยิ ่งขึ ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตามคือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ        
การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้
ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
โครงการนับตั ้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื ่อโครงการ
ดำเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ บางมิตินำมาใช้ในการประเมิน
ความสำเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค
อะไรบ้าง 
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การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ ปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น แนวทางที่
ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานไว้ด ้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผ ู ้บร ิหาร 
ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลปลายพระยาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายพระยา สามารถตรวจสอบ
ได้ว่ากิจกรรม/แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลา  
ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3) ผลการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ว่า ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด        
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลปลายพระยาว่า สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
บุคลากรของเทศบาลตำบลปลายพระยา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า

แผนงาน/โครงการใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือติดตามและประเมินผล
ระหว่างดำเนินการตามโครงการนั้น ๆ ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ หรือแผนงาน/โครงการใดที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปลายพระยาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายพระยาตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
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3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

4) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
5) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา

ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เทศบาลตำบลปลายพระยาหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน      
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

4.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยา       

ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลปลายพระยา 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา       
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี    
ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาเพ่ือดำเนินการต่อไป 
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4.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ เทศบาลตำบลปลายพระยา         

ได้กำหนดการแบ่งขั ้นตอนเพื ่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยา ดังนี้ 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น จะเริ ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที ่จะติดตามว่า           
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม  แหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ  ซึ่งส่วนใหญ่     
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขัน้นี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ       
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ   
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลปลายพระยา ในการรายงานผลการติดตามโครงการ       
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป        
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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4.3 การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยามีอำนาจหน้าที่

ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบล
ปลายพระยา เพื ่อให้ผู ้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาและ
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยาโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เมษายน/ตุลาคม 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
ประกาศผลกา รต ิ ดต ามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเทศบาลตำบลปลาย
พระยาทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
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(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ของเทศบาลตำบลปลายพระยารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนด
ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและ   เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  

 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยากำหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาล
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลปลายพระยามาปฏิบัติงาน 

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยาซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลปลายพระยาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอปลายพระยาและจังหวัดกระบี่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยากำหนด

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
2) เครื่องมือ  
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปลายพระยากำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 

เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด    
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาซึ ่งไม่เคร่งครัด         
ในขั้นตอนมากนัก 

5.3.3 การสำรวจ (surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลปลายพระยาคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

5.3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
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6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง   
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลปลายพระยาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลปลายพระยาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ เทศบาล
ตำบลปลายพระยาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 
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ส่วนที่ 2 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์รวบรวมสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน    

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ตลอดจนสอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลตำบลปลายพระยา การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนเป็นการลดความเสี่ยง    
ในการบริหารการจัดการ ช่วยพัฒนาแรงจูงใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการสร้างสรรค์            
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นแผนที่ 
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง  ๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา             
ตามยุทธศาสตร์ด้านนั้น ๆ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัด และทิศทางการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
เทศบาลตำบลปลายพระยา ไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

1. ยุทธศาสตร์ 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ปลายพระยาเมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 

1.2 พันธกิจ (Missions) 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ              

การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.3 เป้าประสงค์ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริการสาธารณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
3) สังคมสุขภาวะและเมืองแห่งการเรียนรู้ 
4) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ม่ันคง และพ่ึงพาตนเองได้ 
5) บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ 

 

1.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
การบริหารงานของเทศบาลนั้นอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ถนนที่ได้มาตรฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น และประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
2) ประชาชนทุกระดับต้องได้รับการศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแล และได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
3) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
4) จำนวนครัวเรือนที่มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้เพิ่มขึ้น และมี

จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
5) ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีจำนวน

เพ่ิมมากข้ึน 
6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลมีจำนวนเพ่ิมขึ้น และมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับ

ให้บริการประชาชน 
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1.5 ค่าเป้าหมาย 
1) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 70 
2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับบริการสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

1.6 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจแบบชุมชนพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  
3) พัฒนาการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
4) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม  

 

1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลปลายพระยามียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

1) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนสู่องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2) การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ ภาคประชน 
3) การสร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความมั่นคง ภาคีร่วมและบูรณาการความร่วมมือ 

และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
4) การสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5) การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากร

ของเทศบาล 
6) การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  

1.7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1) การเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้บริการประชาชน

อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
2) การจัดวางระบบผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 

1.7.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
1) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2) การสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบการบริหาร การจัดการโรงเรียนตามหลักประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5) การบูรณาการร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 
7) การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
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1.7.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ แหล่งเรียนรู้และรายได้ของชุมชน 
2) การสร้างเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ 
3) การสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสัมมาชีพและรายได้เสริม สร้างมูลค่า พัฒนา

ผลิตภัณฑ์เกษตร 
4) การสร้างเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
6) การสร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ การท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

สัมมาชีพและสุขภาพ 
 

1.7.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
3) การผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 

2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลปลายพระยากำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัย

เข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของประชาชนและภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต       
โดยการวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน/ผู้ รับบริการ       
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

1) เมืองส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
2) ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
3) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

2.1 จุดยืนเทศบาลตำบลปลายพระยา 
1) เมืองส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
2) ยึดความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้มารับบริการ 
3) เน้นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
4) การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

2.2 ปัจจัยความสำเร็จ 
1) ผู้บริหารเทศบาล 
2) การให้ความร่วมมือของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วน 
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3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4) การประสานงานและการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 

2.3 บทบาทของเทศบาลตำบลปลายพระยาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1) ผู้บริหารเทศบาล 
 ให้นโยบายและติดตามการประเมินผล 

2) เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 ร่วมเป็นคณะทำงาน 

3) ประชาชนในเขตเทศบาลและผู้รับบริการอื่น ๆ 
 ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
 หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ        
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพื ่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาในปัจจุ บันและ       
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาล ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ผู้บริหารมีการบริหารอย่างมีระบบและมีวิสัยทัศน์ 
ก้าวไกล 
2) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
3) มีการนำเครื่องมือและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) มีการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานให้ฝ่ายต่าง ๆ 
ในองค์กร 
5) มีการกำกับดูแลโดยหัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละส่วน 
6) ในการปฏิบัติงานยึดตามระเบียบกฎหมาย          
ที่เก่ียวข้อง 
7) มีการส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของ
เทศบาล โดยการอบรมและศึกษาดูงาน 
8) ที่ตั้งของเทศบาลมีความเหมาะสมในการ
ให้บริการ เนื่องจากอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ 
9) มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน 

1) บุคลากรมีสมรรถนะไม่เท่าเทียมกัน 
2) วัฒนธรรมการทำงานที่ใช้ ICT ของบุคลากร 
ยังไม่เข้มแข็ง 
3) การจัดการข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4) การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจาย
งบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนา 
ได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
5) การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจาย
งบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนา 
ได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
6) บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน 
7) พื้นที่สำนักงานตั้งอยู่บนพ้ืนที่จำกัดไม่สามารถ
ขยายและปรับปรุงพ้ืนที่ได้ 
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โอกาศ (Opportunities)   อุปสรรค (Threats) 
1) การได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ
ให้บริการ (ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยา) 
2) มีการโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้กับ 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ส่วนท้องถิ่นต้องมีการ
พัฒนามากข้ึน เพ่ือรองรับในภารกิจถ่ายโอน 
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมี
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
ท้องถิ่น 
4) นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจ
การปกครองสู่ท้องถิ่นโดยสร้างดุลยภาพระหว่าง 
การกำกับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่น 
ในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร 
ของท้องถิ่น 
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบ 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็น
อิสระมากข้ึน 
6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการอบรมความรู้ในเรื่อง 
ที่เก่ียวข้องกับงานตามอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
7) เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถานศึกษา 
และสถาบันการเงินที่สำคัญหลายแห่ง 
8) มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น 
เอกลักษณ์ของตน 

1) ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งระเบียบมีจำนวนมาก 
ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
2) งบประมาณในการนำมาแก้ไขปัญหาเร่งด่วน       
มีจำนวนจำกัด 
3) ภาระหน้าที่ด้านการให้บริการที่ทางเทศบาล
จะต้องดำเนินการต่อไปมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้ม
การเพ่ิมข้ึนของบุคลากรยังมีจำกัด เนื่องจากมี
ข้อจำกัดด้านกฎหมาย/ระเบียบที่ส่วนกลาง 
กำหนดไว้ 
4) ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนขาดความเข้าใจ 
ในระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 
5) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสาธารณะทำให้เพ่ิม
ภาระในการดูแลแก่เทศบาล 
6) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ และการ
ติดตามการดำเนินงานของเทศบาล 
7) เทศบาลตำบลปลายพระยาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ในขณะที่วิสัยทัศน์เน้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
8) การเมืองไม่มีเสถียรภาพ และนโยบายของรัฐบาล
ไม่ต่อเนื่องจึงส่งผลต่อการบริหารงานของเทศบาล 

 
 
 
 



- 14 - 
 

4. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก   
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ถนนในเขตเทศบาลที่มีอยู่เดิมบางสายมีสภาพชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน 
2) ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำบางจุดชำรุดไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง

เมื่อฝนตกหนัก 
3) ไฟฟ้าส่องสว่างถนนและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

 

4.2 ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
1) เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือขาดแหล่งรวบรวม

ความรู้ในพื้นท่ี 
2) เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาสากล 
3) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
4) ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
5) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย 

ธรณีพิบัติภัย และอัคคีภัย เป็นต้น 
6) ประชาชนมีสุขภาพไม่แข็งแรง ประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายน้อย เป็นโรคอ้วน 

และมีโรคประจำตัว เป็นต้น 
7) ว ัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในท้องถิ ่นส่งผลให้เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจกับ

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นน้อยลง 
 

4.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ขยะและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนมีจำนวนมากขึ้น ไม่มีพ้ืนที่ในการทำลายขยะเป็นของตัวเอง 
3) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
 

4.4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) การกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2) ประชาชนขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
3) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
4) ประชาชนหรือผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
5) ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความร่วมมือในการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 

 

4.5 ด้านการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ประชาชน ชุมชนและกลุ่มองค์กร ขาดความเข้าใจในระบบบริหารราชการ 
2) ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย และผู้ที่เข้าร่วม

โครงการมักจะเป็นกลุ่มคนเดิม ๆ และเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งในชุมชน เช่น เป็นคณะกรรมการชุมชน หรือเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นต้น 

3) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการได้อย่างเสมอภาค 
4) วัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลตำบลปลายพระยายังไม่

พร้อมและไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงาน 
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5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 5.1 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) 

5.1.1 ประเภทโครงการ 
1) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

มีการยกเลิก 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

3 18.75 - - 4 11.76 - - 7 14.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

- 0.00 - - 5 14.71 - - 5 10.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

10 62.50 - - 21 61.76 - - 31 62.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 6.25 - - - - - - 1 2.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 12.50 - - 4 11.76 - - 6 12.00 

รวม 16 100.00  - 34 100.00  - 50 100.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  

กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 
1 4,660.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม 

- - 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 4,660.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1 59,993.00 

ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

- - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

1 181,092.47 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

- - 
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2) แบ่งตามแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

2 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

6 501,617.00 

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

1 3,942.00 

รวม                        16 755,964.47 
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3) แบ่งตามโครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การจัดเวทีประชาคมเมือง 

30,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 4,660.00     สำนักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในการบริการ 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความ 
เป็นเลิศในการบริการ” 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
พัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 สำนักปลัดเทศบาล 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการการดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

500,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การ
ฝึก 
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
การอบรมให้เครือข่าย 

50,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข 
6 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
5,000.00 4,660.00     กองสาธารณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7 โครงการส่งเสริมการ

ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

100,000.00 
 

59,993.00     กองสวัสดิการสังคม 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อม 
ซอยวัดบางเงิน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

680,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

9 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) และศาลาที่พักริมทาง 
โดยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า 
574.00 ตารางเมตร  
เทคอนกรีตหนา 0.125 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
และปรับปรุงที่พักริมทาง  
โดยการทาสีและปูกระเบื้อง
เคลือบเซรามิค 

450,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
สระน้ำ โดยการถมดินและ 
ปลูกหญ้า ถมดิน ขนาดพ้ืนที่ 
2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาตรถมดิน จำนวน 
5,159.00 ลูกบาศก์เมตร  
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็น
พ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร 

1,073,000.00      กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายในเขตเทศบาล 

150,000.00      กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ในเขตเทศบาล 

100,000.00      กองช่าง 

 
 
 
 
 



- 23 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

2,447,020.00 
312,350.00 

 
97,730.00 

 
76,650.00 

 
528,880.00 

1,431,410.00 

     กองการศึกษา 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00      กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

150,000.00      กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

16 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

60,000.00      กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าหารกลางวัน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless 
Fidelity : Wifi 

2,042,520.00 
 

1,097,900.00 
20,000.00 

 
16,800.00 

100,000.00 
50,000.00 

 
18,000.00 

 
21,000.00 

 
 

158,163.00  
 
 

 2,269.47 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 กองการศึกษา 

 - การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
- การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

 กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลฯ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 

277,100.00 
 

32,600.00 
48,900.00 

 
 

70,090.00 
 

154,700.00 
 
 

27,300.00 
 

75,530.00 

4,160.00  
 
 

16,500.00 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (Plaiphraya  
S I C K Camp) 

250,000.00      กองการศึกษา 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00      กองการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้
ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

20,000.00      กองสวัสดิการฯ 

21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

44,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

22 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 

30,000.00      กองสวัสดิการฯ 

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ที่พักอาศัย 

150,000.00      กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

แผนงานสาธารณสุข 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
40,000.00      กองสาธรณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

26 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

27 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

300,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ 

20,000.00      - กองสวัสดิการฯ  
- สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ 

 



- 28 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000.00      กองการศึกษา 

31 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล "อบจ. กระบี่ คัพ"  
ต้านยาเสพติด 

250,000.00 96,016.00     กองการศึกษา 

32 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลปลายพระยาคัพ 

30,000.00      กองการศึกษา 

33 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00      กองการศึกษา 

34 โครงการกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000.00      กองการศึกษา 

35 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

50,000.00      กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

36 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) 

30,000.00      กองการศึกษา 

37 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 

30,000.00      กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00      กองการศึกษา 
39 โครงการจัดพิธีถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



- 30 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

40 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 

30,000.00 24,200.00     กองการศึกษา 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000.00 378,151.00     กองการศึกษา 
42 โครงการพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์  
วันปิยะมหาราช 

1,000.00 1,000.00     กองการศึกษา 

43 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 2,250.00     กองการศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 

44 โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

45 โครงการดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
   - โครงการเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารสุข 
   - โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
   - โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00      กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชดำริ 

20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

47 โครงการส่งเสริม 
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
48 โครงการคลองสวยน้ำใส 20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
49 โครงการบริหารจัดการขยะ 20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
50 โครงการบ้านน่ามอง  

เมืองน่าอยู่ 
20,000.00 3,942.00       กองสาธารณสุขฯ 

รวม 14,364,540.00 755,964.47      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
1 โครงการปรับปรุงสนาม 

ฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 5  
ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 8 ลูก และบ่อพัก 
สำเร็จรูปสำหรับท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 6 ลูก พร้อม
ปลูกหญ้านวลน้อย จำนวน  
72.00 ตารางเมตร 

202,000.00       
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
2 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล บริเวณบ้านหาดถั่ว 
หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 70 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

1,562,000.00       

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 5 
ตำบลปลายพระยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 28 เมตร 

864,000.00       

รวม 2,628,000.00       
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1 ครุภัณฑ์

การเกษตร 
ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 
  

6,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

2 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้  

- -      กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ 
3 ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ
   

3,000.00 -      กองสาธารณสุขฯ 

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เตียงเหล็กพับได้ - -      กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

- -      กองสวัสดิการฯ 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7 ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 
  

19,000.00 -      กองสาธารณสุขฯ 

8 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้แช่อาหาร 
  

35,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง 
จำนวน 1 ชุด 

9,800.00   
  

 

 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

11 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 

40,800.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า  - -      สำนักปลัด 

เทศบาล 

13 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

17,000.00 -      กองสาธารณสุขฯ 

14 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

6,000.00 -      กองการศึกษา 

15 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

6,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
16 ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะพับขาสแตนเลส 
ขนาด 45 x 120 
เซนติเมตร  
จำนวน 1 ตัว 

1,400.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

17 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบปะตู 2 บาน  
มีมือจับบิด  
จำนวน 1 หลัง 

5,500.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางของ 
แบบเหล็ก 5 ชั้น  
ขนาด 914 x 305 x 
1,524 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 อัน  
อันละ 3,500 บาท 

7,000.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

19 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

- -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

20 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางเอกสาร 
แบบไม้   

15,000.00 - 13,600.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

21 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก
   

8,500.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

22 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

15,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

23 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

1,900.00 - 1,900.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตูู้ทำน้ำร้อน - น้ำ
เย็น แบบตั้งพ้ืน  

5,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน
  

ถังน้ำพร้อมตัวเทล
เลอร์ลากจูง ขนาด
ความจุ 2,000  ลิตร 

150,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

26 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองการศึกษา 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ 
  

3,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

28 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร  
40 ช่อง   

5,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

29 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองสวัสดิการฯ 

30 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
  

3,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

31 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เคาน์เตอร์อาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   

20,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางจำหน่าย
สินค้าสองด้าน 
  

35,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

33 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้วางทีวี   - -      กองสวัสดิการฯ 

34 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับประทาน
กาแฟ   

7,500.00 -      กองสวัสดิการฯ 

35 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
36 ครุภัณฑ์กีฬา รถจักรยาน 

  
- -      กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
37 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
  

- -      กองคลัง 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

22,000.00 -      กองการศึกษา 

39 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

66,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

40 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2   

- -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

41 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) 

4,300.00 -      กองการศึกษา 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

42 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี
   

- -      กองสวัสดิการฯ 

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  

- -      กองสวัสดิการฯ 

รวม 517,700.00  -  15,500.00       
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 5.2 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562) 
5.2.1 ประเภทโครงการ 

1) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

มีการยกเลิก 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

4 21.74 - - 3 11.11 - - 7 14.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

1 4.00 - - 4 16.00 - - 5 10.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

15 60.00 - - 16 64.00 - - 31 62.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 4.00 - - - 0.00 - - 1 2.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 8.70 - - 4 14.81 - - 6 12.00 

รวม 23 100.00  - 27 100.00  - 50 100.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  

กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 
2 445,816.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม 

- - 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 4,660.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1 42,519.00 

ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

1 916,000.00 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

2 555,060.05 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 16,876.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

2 19,450.00 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

7 607,737.00 

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

1 3,942 

รวม                        23 2,612,060.05 
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3) แบ่งตามโครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การจัดเวทีประชาคมเมือง 

30,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 4,660.00     สำนักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในการบริการ 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความ 
เป็นเลิศในการบริการ” 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
พัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10,000.00 
(โอนเพ่ิม 

490,000.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

441,156.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สำนักปลัดเทศบาล 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสถาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

500,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึก 
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
การอบรมให้เครือข่าย 

50,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข 
6 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
5,000.00 4,660.00     กองสาธารณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

100,000.00 
 

42,591.00     กองสวัสดิการสังคม 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อม 
ซอยวัดบางเงิน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

680,000.00      กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) และศาลาที่พักริมทาง 
โดยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า 
574.00 ตารางเมตร  
เทคอนกรีตหนา 0.125 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต 
 

450,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
และปรับปรุงที่พักริมทาง  
โดยการทาสีและปูกระเบื้อง
เคลือบเซรามิค 

       

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
สระน้ำ โดยการถมดินและ 
ปลูกหญ้า ถมดิน ขนาดพ้ืนที่ 
2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาตรถมดิน จำนวน 
5,159.00 ลูกบาศก์เมตร  
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็น
พ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร 

1,073,000.00 916,000.00     กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายในเขตเทศบาล 

150,000.00      กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ในเขตเทศบาล 

100,000.00      กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

2,447,020.00 
312,350.00 

 
97,730.00 

 
76,650.00 

 
528,880.00 

1,431,410.00 
 
 
 

     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00      กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

150,000.00      กองการศึกษา 

16 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

60,000.00 44,928.00     กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าหารกลางวัน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless 
Fidelity : Wifi 
- การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
 

2,042,520.00 
 

1,097,900.00 
20,000.00 

 
16,800.00 

 
 

100,000.00 
50,000.00 

 

 
 

448,283.00 
 
 

4,510.05 
 
 
 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลฯ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 
 

18,000.00 
 

21,000.00 
 

277,100.00 
 

32,600.00 
48,900.00 

 
 

70,090.00 
 

154,700.00 
 
 

27,300.00 
 

 
 
 
 

85,767.00 
 
 

16,500.00 
 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 

75,530.00     
 
 
 

 

  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (Plaiphraya  
S I C K Camp) 

250,000.00      กองการศึกษา 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00      กองการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้
ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

20,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

44,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

22 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ที่พักอาศัย 

150,000.00      กองสวัสดิการฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
40,000.00 16,876.00     กองสาธรณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

26 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

27 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

300,000.00 19,450.00     กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ 

20,000.00      - กองสวัสดิการฯ  
- สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000.00      กองการศึกษา 

31 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล "อบจ. กระบี่ คัพ"  
ต้านยาเสพติด 

250,000.00 96,016.00     กองการศึกษา 

32 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลปลายพระยาคัพ 

30,000.00      กองการศึกษา 

33 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00      กองการศึกษา 

34 โครงการกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000.00      กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

35 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

50,000.00      กองการศึกษา 

36 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) 

30,000.00      กองการศึกษา 

37 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 

30,000.00      กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 103,870.00     กองการศึกษา 
39 โครงการจัดพิธีถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

40 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 

30,000.00 24,200.00     กองการศึกษา 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000.00 378,151.00     กองการศึกษา 
42 โครงการพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์  
วันปิยะมหาราช 

1,000.00 1,000.00     กองการศึกษา 

43 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 4,500.00     กองการศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 

44 โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

 
 



- 58 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

45 โครงการดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
   - โครงการเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารสุข 
   - โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
   - โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00      กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชดำริ 

20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

47 โครงการส่งเสริม 
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
48 โครงการคลองสวยน้ำใส 20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
49 โครงการบริหารจัดการขยะ 20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
50 โครงการบ้านน่ามอง  

เมืองน่าอยู่ 
20,000.00 3,942.00       กองสาธารณสุขฯ 

รวม  14,364,540.00  2,612,060.05      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
1 โครงการปรับปรุงสนาม 

ฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 5  
ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป ขนาดส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 8 ลูก และบ่อพัก 
สำเร็จรูปสำหรับท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 6 ลูก พร้อม
ปลูกหญ้ามวลน้อย จำนวน  
72.00 ตารางเมตร 

202,000.00       
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
2 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล บริเวณบ้านหาดถั่ว 
หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 70 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

1,562,000.00       

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 5 
ตำบลปลายพระยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 28 เมตร 

864,000.00       

รวม 2,628,000.00       
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5.2.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1 ครุภัณฑ์

การเกษตร 
ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 
  

6,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

2 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
   

- -      กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ 
3 ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ
   

3,000.00 - 2,600.00     กองสาธารณสุขฯ 

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เตียงเหล็กพับได้ - -      กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

- -      กองสวัสดิการฯ 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7 ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 
  

19,000.00 - 18,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

8 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้แช่อาหาร 
  

35,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง 
จำนวน 1 ชุด 

9,800.00   
  

 

 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

11 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 

40,800.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 

  
- 8,500.00 8,500.00     สำนักปลัด 

เทศบาล 

13 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

17,000.00 - 16,500.00     กองสาธารณสุขฯ 

14 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,500.00     กองการศึกษา 

15 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,600.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
16 ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะพับขาสแตนเลส 
ขนาด 45 x 120 
เซนติเมตร  
จำนวน 1 ตัว 

1,400.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

17 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบปะตู 2 บาน  
มีมือจับบิด  
จำนวน 1 หลัง 

5,500.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางของ 
แบบเหล็ก 5 ชั้น  
ขนาด 914 x 305 x 
1,524 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 อัน  
อันละ 3,500 บาท 

7,000.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

19 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

- -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

20 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางเอกสาร 
แบบไม้   

15,000.00 - 13,600.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

21 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก
   

8,500.00 - 6,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

22 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

15,000.00 - 15,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

23 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

1,900.00 - 1,900.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตูู้ทำน้ำร้อน - น้ำ
เย็น แบบตั้งพ้ืน  

5,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน
  

ถังน้ำพร้อมตัวเทล
เลอร์ลากจูง ขนาด
ความจุ 2,000  ลิตร 

150,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

26 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองการศึกษา 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ 
  

3,000.00 - 1,590.00     กองสวัสดิการฯ 

28 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร  
40 ช่อง   

5,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

29 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองสวัสดิการฯ 

30 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
  

3,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

31 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เคาน์เตอร์อาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   

20,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางจำหน่าย
สินค้าสองด้าน 
  

35,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

33 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้วางทีวี   - -      กองสวัสดิการฯ 

34 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับประทาน
กาแฟ   

7,500.00 -      กองสวัสดิการฯ 

35 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
36 ครุภัณฑ์กีฬา รถจักรยาน 

  
- -      กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
37 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
  

- -      กองคลัง 
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5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

22,000.00 -      กองการศึกษา 

39 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

66,000.00 -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

40 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2   

- -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

41 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) 

4,300.00 -      กองการศึกษา 

42 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี
   

- -      กองสวัสดิการฯ 



- 69 - 
 

5.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  

- -      กองสวัสดิการฯ 

รวม 517,700.00 8,500.00 100,190.00      
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 5.3 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562) 
5.3.1 ประเภทโครงการ 

1) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

มีการยกเลิก 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

5 15.63 - - 2 11.11 - - 7 14.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

2 6.25 - - 3 16.67 - - 5 10.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

21 65.63 - - 10 55.56 - - 31 62.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 3.13 - - - 0.00 - - 1 2.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 9.38 - - 3 16.67 - - 6 12.00 

รวม 32 100.00  - 18 100.00  - 50 100.00 
 



- 71 - 
 

2) แบ่งตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  

กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 
3 455,685.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม 

- - 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 4,660.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1 72,710.00 

ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

2 1,326,000.00 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

5 5,093,945.15 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 16,876.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

2 55,246.00 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

10 651,391.00 

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

2 18,184.00 

รวม                        32 7,694,697.15 
 
 
 
 
 
 
 



- 73 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การจัดเวทีประชาคมเมือง 

30,000.00 9,869.00     สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 4,660.00     สำนักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในการบริการ 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความ 
เป็นเลิศในการบริการ” 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
พัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

441,156.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สำนักปลัดเทศบาล 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสถาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

500,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึก 
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
การอบรมให้เครือข่าย 

50,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข 
6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000.00 4,660.00     กองสาธารณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

100,000.00 72,710.00     กองสวัสดิการสังคม 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อม 
ซอยวัดบางเงิน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

680,000.00 410,000.00     กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) และศาลาที่พักริมทาง 
โดยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า 
574.00 ตารางเมตร  
เทคอนกรีตหนา 0.125 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต 

450,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
และปรับปรุงที่พักริมทาง  
โดยการทาสีและปูกระเบื้อง
เคลือบเซรามิค 

       

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
สระน้ำ โดยการถมดินและ 
ปลูกหญ้า ถมดิน ขนาดพ้ืนที่ 
2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาตรถมดิน จำนวน 
5,159.00 ลูกบาศก์เมตร  
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็น
พ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร 

1,073,000.00 916,000.00     กองช่าง 

 
 
 



- 77 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายในเขตเทศบาล 

150,000.00      กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ในเขตเทศบาล 

100,000.00      กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

2,447,020.00 
312,350.00 

 
97,730.00 

 
76,650.00 

 
528,880.00 

1,431,410.00 
 
 
 

     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00  
 

1,088,000.00 
2,982,000.00 

    กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

150,000.00 39,301.00     กองการศึกษา 

16 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

60,000.00 44,928.00     กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าหารกลางวัน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless 
Fidelity:Wifi 
- การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

2,042,520.00 
 

1,097,900.00  
 20,000.00 

  
 16,800.00  

 
 

100,000.00  
 50,000.00  

 

 
 

354,213.00  
18,898.00 

 
4,542.15  

 
 

99,380.00 
50,000.00 

 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) (ของโรงเรียนอนุบาลฯ) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) (ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
 

18,000.00  
 

 21,000.00 
  

 277,100.00 
 

32,600.00  
 32,600.00  
 48,900.00 

  
 70,090.00 

  
 154,700.00 

 
 

 
 
 
 

60,337.00 
 

35,589.00 
19,660.00  
46,500.00 

 
16,500.00 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 

27,300.00 
 75,530.00 

 

      

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (Plaiphraya  
S I C K Camp) 

250,000.00 234,097.00     กองการศึกษา 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00      กองการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้
ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

20,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

44,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

22 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ที่พักอาศัย 

150,000.00      กองสวัสดิการฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
40,000.00 16,876.00     กองสาธรณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

26 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

27 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

300,000.00 55,246.00     กองสวัสดิการฯ 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ 

20,000.00      - กองสวัสดิการฯ  
- สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000.00      กองการศึกษา 

31 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล "อบจ. กระบี่ คัพ"  
ต้านยาเสพติด 

250,000.00 96,016.00     กองการศึกษา 

32 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลปลายพระยาคัพ 

30,000.00      กองการศึกษา 

33 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00 5,076.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

34 โครงการกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000.00 15,000.00     กองการศึกษา 

35 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

50,000.00 15,649.00     กองการศึกษา 

36 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) 

30,000.00      กองการศึกษา 

37 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 

30,000.00      กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 103,870.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

39 โครงการจัดพิธีถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองการศึกษา 

40 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 

30,000.00 24,200.00     กองการศึกษา 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000.00 378,151.00     กองการศึกษา 
42 โครงการพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์  
วันปิยะมหาราช 

1,000.00 1,000.00     กองการศึกษา 

43 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 12,429.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 

44 โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

45 โครงการดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
   - โครงการเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารสุข 
   - โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
   - โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

140,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

46 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามพระราชดำริ 

20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 

47 โครงการส่งเสริม 
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
48 โครงการคลองสวยน้ำใส 20,000.00 14,242.00     กองสาธารณสุขฯ 
49 โครงการบริหารจัดการขยะ 20,000.00      กองสาธารณสุขฯ 
50 โครงการบ้านน่ามอง  

เมืองน่าอยู่ 
20,000.00 3,942.00       กองสาธารณสุขฯ 

รวม  14,364,540.00  7,694,697.15      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
1 โครงการปรับปรุงสนาม 

ฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 5  
ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป ขนาดส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 8 ลูก และบ่อพัก 
สำเร็จรูปสำหรับท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 6 ลูก พร้อม
ปลูกหญ้ามวลน้อย จำนวน  
72.00 ตารางเมตร 

202,000.00       
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
2 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล บริเวณบ้านหาดถั่ว 
หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 70 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

1,562,000.00       

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 5 
ตำบลปลายพระยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 28 เมตร 

864,000.00 864,000.00      

รวม 2,628,000.00 864,000.00      
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1 ครุภัณฑ์

การเกษตร 
ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 
  

6,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

2 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้  

- -      กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ 
3 ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ
   

3,000.00 - 2,600.00     กองสาธารณสุขฯ 

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เตียงเหล็กพับได้ - 4,800.00 4,800.00     กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

- -      กองสวัสดิการฯ 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7 ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 
  

19,000.00 37,400.00 18,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

8 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้แช่อาหาร 
  

35,000.00 - 32,500.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง 
จำนวน 1 ชุด 

9,800.00   
  

 

 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

11 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 

40,800.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 



- 91 - 
 

5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 

  
- 8,500.00 8,500.00     สำนักปลัด 

เทศบาล 

13 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

17,000.00 - 16,500.00     กองสาธารณสุขฯ 

14 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,500.00     กองการศึกษา 

15 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,600.00     กองสวัสดิการฯ 

16 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพับขาสแตนเลส 
ขนาด 45 x 120 
เซนติเมตร  
จำนวน 1 ตัว 

1,400.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
17 ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบปะตู 2 บาน  
มีมือจับบิด  
จำนวน 1 หลัง 

5,500.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางของ 
แบบเหล็ก 5 ชั้น  
ขนาด 914 x 305 x 
1,524 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 อัน  
อันละ 3,500 บาท 

7,000.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

19 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

- 17,000.00 17,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

20 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางเอกสาร 
แบบไม้   

15,000.00 - 13,600.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

21 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก
   

8,500.00 - 6,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

22 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

15,000.00 - 15,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

23 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

1,900.00 - 1,900.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตูู้ทำน้ำร้อน - น้ำ
เย็น แบบตั้งพ้ืน  

5,000.00 - 4,490.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน
  

ถังน้ำพร้อมตัวเทล
เลอร์ลากจูง ขนาด
ความจุ 2,000  ลิตร 

150,000.00 - 150,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

26 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองการศึกษา 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ 
  

3,000.00 - 1,590.00     กองสวัสดิการฯ 

28 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร  
40 ช่อง   

5,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

29 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- -      กองสวัสดิการฯ 

30 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
  

3,000.00 -      กองสวัสดิการฯ 

31 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เคาน์เตอร์อาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   

20,000.00 - 19,900.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางจำหน่าย
สินค้าสองด้าน 
  

35,000.00 34,000.00 68,000.00     กองสวัสดิการฯ 

33 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้วางทีวี   - 5,900.00 5,900.00     กองสวัสดิการฯ 

34 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับประทาน
กาแฟ   

7,500.00 -      กองสวัสดิการฯ 

35 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

- -      กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
36 ครุภัณฑ์กีฬา รถจักรยาน 

  
- -      กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
37 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 
  

- -      กองคลัง 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

22,000.00 - 21,500.00     กองการศึกษา 

39 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

66,000.00 20,500.00 64,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

40 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2   

- -      สำนักปลัด 
เทศบาล 

41 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) 

4,300.00 - 4,200.00     กองการศึกษา 
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5.3.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

42 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

- -      กองสวัสดิการฯ 

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  

- 700 690.00     กองสวัสดิการฯ 

รวม 517,700.00 128,800.00  498,170.00      
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 5.4 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) 
5.4.1 ประเภทโครงการ 

1) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

มีการยกเลิก 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

6 14.29 - - 1 12.50 - - 7 14.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

3 7.14 - - 2 25.00 - - 5 10.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

26 61.90 - - 5 62.50 - - 31 62.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 2.38 - - - 0.00 - - 1 2.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6 14.29 - - - 0.00 - - 6 12.00 

รวม 42 100.00 - - 8 100.00  - 50 100.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  

กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 
3  473,561.00  

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม 

1  31,672.00  

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1  4,660.00  

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1  182,398.00  

ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

3  1,378,084.00  

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

6  7,031,052.61  

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 16,876.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3  200,672.00  

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

13  805,791.00  

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

3  59,027.00  

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

3  38,176.00  

รวม                        42 11,599,227.43 
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3) แบ่งตามโครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การจัดเวทีประชาคมเมือง 

30,000.00 9,869.00     สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 4,660.00     สำนักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในการบริการ 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความ 
เป็นเลิศในการบริการ” 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
พัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

441,156.00 
 
 

17,876.00 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สำนักปลัดเทศบาล 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการการดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

500,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึก 
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
การอบรมให้เครือข่าย 

50,000.00 31,672.00     สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข 
6 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
5,000.00 4,660.00     กองสาธารณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

100,000.00 182,398.00     กองสวัสดิการสังคม 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อม 
ซอยวัดบางเงิน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

450,000.00 410,000.00     กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) และศาลาที่พักริมทาง 
โดยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า 
574.00 ตารางเมตร  
เทคอนกรีตหนา 0.125 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต 
 

450,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
และปรับปรุงที่พักริมทาง  
โดยการทาสีและปูกระเบื้อง
เคลือบเซรามิค 

       

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
สระน้ำ โดยการถมดินและ 
ปลูกหญ้า ถมดิน ขนาดพ้ืนที่ 
2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาตรถมดิน จำนวน 
5,159.00 ลูกบาศก์เมตร  
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็น
พ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร 

1,073,000.00 916,000.00     กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายในเขตเทศบาล 

150,000.00 52,084.00     กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ในเขตเทศบาล 

100,000.00      กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

2,447,020.00 
 

312,350.00 
 

97,730.00 
 

76,650.00 
 

528,880.00 
 

 
 

298,327.40 
 

94,623.24 
 

104,563.36 
 

499,301.68 
 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00  
 

1,088,000.00 
2,982,000.00 

    กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

150,000.00 39,301.00     กองการศึกษา 

16 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

60,000.00 44,928.00     กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าหารกลางวัน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless 
Fidelity : Wifi 

2,042,520.00 
 

1,097,900.00 
20,000.00 

 
16,800.00 

 
 

923,854.00 
18,898.00 

 
9,029.73 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
- การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลฯ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
 

100,000.00 
50,000.00 

 
18,000.00 

 
21,000.00 

 
277,100.00 

 
32,600.00 
48,900.00 

 
 

70,090.00 
 

154,700.00 

99,380.00 
50,000.00 

 
 
 

1,800.00 
 

235,928.00  
 

52,089.00  
15,500.00 
46,500.00 

 
39,390.00 

 
144,842.20 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 

27,300.00 
 

75,530.00 

8,700.00 
 
 
 

   
 

  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (Plaiphraya  
S I C K Camp) 

250,000.00 234,097.00     กองการศึกษา 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00      กองการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้
ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

20,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

44,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

22 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ที่พักอาศัย 

150,000.00      กองสวัสดิการฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
40,000.00 16,876.00     กองสาธรณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

26 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

25,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

27 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

300,000.00 200,672.00     กองสวัสดิการฯ 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ 

20,000.00      - กองสวัสดิการฯ  
- สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000.00 112,610.00     กองการศึกษา 

31 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล "อบจ. กระบี่ คัพ"  
ต้านยาเสพติด 

250,000.00 96,016.00     กองการศึกษา 

32 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลปลายพระยาคัพ 

30,000.00      กองการศึกษา 

33 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00 5,076.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

34 โครงการกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000.00 15,000.00     กองการศึกษา 

35 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

50,000.00 15,649.00     กองการศึกษา 

36 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) 

30,000.00 21,935.00     กองการศึกษา 

37 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 

30,000.00 18,055.00     กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 103,870.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

39 โครงการจัดพิธีถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองการศึกษา 

40 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 

30,000.00 24,200.00     กองการศึกษา 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000.00 378,151.00     กองการศึกษา 
42 โครงการพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์  
วันปิยะมหาราช 

1,000.00 1,000.00     กองการศึกษา 

43 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 14,229.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 

44 โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

45 โครงการดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
   - โครงการเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารสุข 
   - โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
   - โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

140,000.00  
 
 

12,796.00 
 
 

7,052.00 
 
 
 

31,447.00 
 

    กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

46 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตามพระราชดำริ 

20,000.00 7,732.00     กองสาธารณสุขฯ 

47 โครงการส่งเสริม 
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
48 โครงการคลองสวยน้ำใส 20,000.00 14,242.00     กองสาธารณสุขฯ 
49 โครงการบริหารจัดการขยะ 20,000.00 19,992.00     กองสาธารณสุขฯ 
50 โครงการบ้านน่ามอง  

เมืองน่าอยู่ 
20,000.00 3,942.00       กองสาธารณสุขฯ 

รวม  14,364,540.00  11,599,227.43      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
1 โครงการปรับปรุงสนาม 

ฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 5  
ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป ขนาดส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 8 ลูก และบ่อพัก 
สำเร็จรูปสำหรับท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 6 ลูก พร้อม
ปลูกหญ้ามวลน้อย จำนวน  
72.00 ตารางเมตร 

202,000.00 202,000.00      

 
 
 
 



- 115 - 
 

3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
2 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล บริเวณบ้านหาดถั่ว 
หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 70 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

1,562,000.00 1,562,000.00      

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 5 
ตำบลปลายพระยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 28 เมตร 

864,000.00 864,000.00      

รวม 2,628,000.00 2,628,000.00      
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1 ครุภัณฑ์

การเกษตร 
ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 
  

6,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

2 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

- 23,000.00 22,500.00     กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ 
3 ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ
   

3,000.00 - 2,600.00     กองสาธารณสุขฯ 

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เตียงเหล็กพับได้ - 4,800.00 4,800.00     กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

- 62,500.00 60,490.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ 
  

- 15,300.00 13,400.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7 ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 
  

19,000.00 37,400.00 18,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

8 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้แช่อาหาร 
  

35,000.00 - 32,500.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง 
จำนวน 1 ชุด 

9,800.00   
  

 

 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง 
  

- 23,800.00 23,390.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

11 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 

40,800.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 

  
- 8,500.00 8,500.00     สำนักปลัด 

เทศบาล 

13 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

17,000.00 - 16,500.00     กองสาธารณสุขฯ 

14 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,500.00     กองการศึกษา 

15 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,600.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
16 ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะพับขาสแตนเลส 
ขนาด 45 x 120 
เซนติเมตร  
จำนวน 1 ตัว 

1,400.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

17 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบปะตู 2 บาน  
มีมือจับบิด  
จำนวน 1 หลัง 

5,500.00       สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางของ 
แบบเหล็ก 5 ชั้น  
ขนาด 914 x 305 x 
1,524 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 อัน  
อันละ 3,500 บาท 

7,000.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

19 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

- 17,000.00 17,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

20 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางเอกสาร 
แบบไม้   

15,000.00 - 13,600.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

21 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก
   

8,500.00 - 6,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

22 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

15,000.00 - 15,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

23 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

1,900.00 - 1,900.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตูู้ทำน้ำร้อน - น้ำ
เย็น แบบตั้งพ้ืน  

5,000.00 - 4,490.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน
  

ถังน้ำพร้อมตัวเทล
เลอร์ลากจูง ขนาด
ความจุ 2,000  ลิตร 

150,000.00 - 150,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

26 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- 34,800.00 34,800.00     กองการศึกษา 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ 
  

3,000.00 - 1,590.00     กองสวัสดิการฯ 

28 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร  
40 ช่อง   

5,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

29 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- 5,800.00 5,800.00     กองสวัสดิการฯ 

30 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
  

3,000.00 - 3,000.00     กองสวัสดิการฯ 

31 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เคาน์เตอร์อาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   

20,000.00 - 19,900.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางจำหน่าย
สินค้าสองด้าน 
  

35,000.00 34,000.00 68,000.00     กองสวัสดิการฯ 

33 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้วางทีวี   - 5,900.00 5,900.00     กองสวัสดิการฯ 

34 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับประทาน
กาแฟ   

7,500.00 - 7,500.00     กองสวัสดิการฯ 

35 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

- 7,800.00 7,545.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
36 ครุภัณฑ์กีฬา รถจักรยาน 

  
- 35,200.00 32,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
37 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  

- 22,000.00 21,900.00     กองคลัง 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

22,000.00 - 21,500.00     กองการศึกษา 

39 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

66,000.00 20,500.00 64,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

40 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2   

- 30,000.00 29,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

41 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) 

4,300.00 - 4,200.00     กองการศึกษา 

42 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี
  

- 15,000.00 14,900.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.4.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  

- 700 690.00     กองสวัสดิการฯ 

รวม 517,700.00  404,000.00  775,295.00       
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 5.5 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
5.5.1 ประเภทโครงการ 

1) แบ่งตามยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ 
ดำเนินการแล้ว 

โครงการที่ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

มีการยกเลิก 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(โครงการ) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 

6 14.29 - - 1 12.50 - - 7 14.00 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

3 7.14 - - 2 25.00 - - 5 10.00 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต 
และสังคม 

26 61.90 - - 5 62.50 - - 31 62.00 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

1 2.38 - - - - - - 1 2.00 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6 14.29 - - - - - - 6 12.00 

รวม 42 100.00  - 8 100.00  - 50 100.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านการบริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  

กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 
3 473,561.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม 

1 31,672.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 4,660.00 

ด้านการบริหารจัดการ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

1 242,319.00 

ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

3 1,378,084.30 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

6 8,380,317.13 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3 - 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 16,876.00 
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2) แบ่งตามแผนงาน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน 

(โครงการ) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสาธารณสุข,  

3 200,672.00 

ด้านพัฒนาคน  
คุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

13 805,791.00 

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

1 - 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง,  
กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม 

3 59,027.00 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองการศึกษา,  
กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม 

3 38,176.00 

รวม                        42 11,599,227.43 
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3) แบ่งตามโครงการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การจัดเวทีประชาคมเมือง 

30,000.00 9,869.00     สำนักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000.00 4,660.00     สำนักปลัดเทศบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศ 
ในการบริการ 
   - โครงการ “พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือความ 
เป็นเลิศในการบริการ” 
   - โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
พัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล
การทุจริต และเสริมสร้าง
ความรู้กฎหมายต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10,000.00 
(โอนเพ่ิม 

490,000.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

459,032.00 
 
 

441,156.00 
 
 

17,876.00 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สำนักปลัดเทศบาล 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสถาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

500,000.00      สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึก 
อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
การอบรมให้เครือข่าย 

50,000.00 31,672.00     สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข 
6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000.00 4,660.00     กองสาธารณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

100,000.00 
(โอนเพ่ิม 

150,000.00) 
 

242,391.00     กองสวัสดิการสังคม 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายไทรห่อเชื่อม 
ซอยวัดบางเงิน โดยการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 

680,000.00 410,000.00     กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) และศาลาที่พักริมทาง 
โดยการปรับพื้นที่ปลูกหญ้า 
574.00 ตารางเมตร  
เทคอนกรีตหนา 0.125 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต 

450,000.00      กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 365.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร  
และปรับปรุงที่พักริมทาง  
โดยการทาสีและปูกระเบื้อง
เคลือบเซรามิค 

       

10 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
สระน้ำ โดยการถมดินและ 
ปลูกหญ้า ถมดิน ขนาดพ้ืนที่ 
2,230.00 ตารางเมตร คิดเป็น
ปริมาตรถมดิน จำนวน 
5,159.00 ลูกบาศก์เมตร  
และปลูกหญ้านวลน้อย คิดเป็น
พ้ืนที่ 2,230.00 ตารางเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร 

1,073,000.00 916,000.00     กองช่าง 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจำหน่ายในเขตเทศบาล 

150,000.00 52,084.30     กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ในเขตเทศบาล 

100,000.00      กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานการศึกษา 

13 โครงการอาหารเสริม (นม) 
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหาดถั่ว 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

2,447,020.00 
312,350.00 

 
97,730.00 

 
76,650.00 

 
528,880.00 

1,431,410.00 
 
 
 

2,346,080.20 
298,327.40 

 
94,623.24 

 
104,563.36 

 
499,301.68 

1,349,264.52 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
- โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
- โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00 4,070,000.00 
 

1,088,000.00  
 2,982,000.00 

    กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

150,000.00 39,301.00     กองการศึกษา 

16 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

60,000.00 44,928.00     กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าหารกลางวัน 
- การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ Wireless 
Fidelity : Wifi 
- การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
 

2,009,920.00 
 

1,097,900.00 
20,000.00 

 
16,800.00 

 
 

100,000.00 
50,000.00 

 

1,613,910.93 
 

923,854.00  
 18,898.00 

  
 9,029.73 

 
 

99,380.00  
 50,000.00  

 

 
 
 
 

   กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - การพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของโรงเรียนอนุบาลฯ 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์) 
 

18,000.00 
 

21,000.00 
 

277,100.00 
 

32,600.00 
48,900.00 

 
 

70,090.00 
 

154,700.00 
 
 

27,300.00 
 

-  
 

 1,800.00 
 

235,928.00  
 

 35,589.00  
  46,500.00 

 
  

 39,390.00 
  

 144,842.20 
 
 

8,700.00 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 

75,530.00 -    
 

 

  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (Plaiphraya  
S I C K Camp) 

250,000.00 234,097.00     กองการศึกษา 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00      กองการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
20 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้
ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

20,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

21 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 

44,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

22 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ที่พักอาศัย 

150,000.00      กองสวัสดิการฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
40,000.00 16,876.00     กองสาธรณสุขฯ 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 

26 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

25,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 

27 โครงการสนับสนุนสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

25,000.00      กองสวัสดิการฯ 
สนง.พมจ.กระบี่ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

28 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

300,000.00 200,672.00     กองสวัสดิการฯ 

29 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี่ 

20,000.00      - กองสวัสดิการฯ  
- สนง.สาธารณสุข 
จังหวัดกระบี่ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000.00 112,610.00     กองการศึกษา 

31 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอล "อบจ. กระบี่ คัพ"  
ต้านยาเสพติด 

250,000.00 96,016.00     กองการศึกษา 

32 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลปลายพระยาคัพ 

30,000.00      กองการศึกษา 

33 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

10,000.00 5,076.00     กองการศึกษา 

34 โครงการกิจกรรมถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

30,000.00 15,000.00     กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

35 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปี
พุทธศักราช 2562 

50,000.00 15,649.00     กองการศึกษา 

36 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาล 
ที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ) 

30,000.00 21,935.00     กองการศึกษา 

37 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
28 กรกฎาคม 

30,000.00 18,055.00     กองการศึกษา 

38 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 103,870.00     กองการศึกษา 
39 โครงการจัดพิธีถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

30,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองการศึกษา 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

40 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 

30,000.00 24,200.00     กองการศึกษา 

41 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000.00 378,151.00     กองการศึกษา 
42 โครงการพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์  
วันปิยะมหาราช 

1,000.00 1,000.00     กองการศึกษา 

43 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

30,000.00 14,229.00     กองการศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงานสาธารณสุข 

44 โครงการประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 

เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 

45 โครงการดำเนินงานตามแนว 
ทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
   - โครงการเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารสุข 
   - โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 
   - โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ภายใต้โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

140,000.00 51,295.00 
 
 

12,796.00 
 
 

7,052.00 
 
 
 

31,447.00 

    กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชดำริ 

20,000.00 7,732.00     กองสาธารณสุขฯ 
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

47 โครงการส่งเสริม 
การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

5,000.00 - 
(ไม่มีการเบิกจ่าย 
เงินประมาณ) 

    กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
48 โครงการคลองสวยน้ำใส 20,000.00 14,242.00       กองสาธารณสุขฯ 
49 โครงการบริหารจัดการขยะ 20,000.00 19,992.00     กองสาธารณสุขฯ 
50 โครงการบ้านน่ามอง  

เมืองน่าอยู่ 
20,000.00 3,942.00       กองสาธารณสุขฯ 

รวม 14,331,940.00 11,599,227.43      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
1 โครงการปรับปรุงสนาม 

ฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 5  
ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักสำเร็จรูป ขนาดส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
จำนวน 8 ลูก และบ่อพัก 
สำเร็จรูปสำหรับท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 6 ลูก พร้อม
ปลูกหญ้ามวลน้อย จำนวน  
72.00 ตารางเมตร 

202,000.00 202,000.00      
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3) แบ่งตามโครงการ (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

    เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ    
2 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอล บริเวณบ้านหาดถั่ว 
หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 70 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

1,562,000.00 1,562,000.00      

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 5 
ตำบลปลายพระยา เทศบาล
ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
    โดยมีขนาดกว้าง 16 เมตร 
ยาว 28 เมตร 

864,000.00 864,000.00      

รวม 2,628,000.00 2,628,000.00      
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งzไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1 ครุภัณฑ์

การเกษตร 
ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 
  

6,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

2 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
   

- 23,000.00 22,500.00     กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์ 
3 ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบอัตโนมัติ
   

3,000.00 - 2,600.00     กองสาธารณสุขฯ 

4 ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์/
การแพทย์ 

เตียงเหล็กพับได้ - 4,800.00 4,800.00     กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  

- 62,500.00 60,490.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับภาพ 
  

- 15,300.00 13,400.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7 ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้า 
  

19,000.00 37,400.00 18,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

8 ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้แช่อาหาร 
  

35,000.00 - 32,500.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ 
เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่แบบลากจูง 
จำนวน 1 ชุด 

9,800.00   
  

 

 
สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เครื่องเสียง 
  

- 23,800.00 23,390.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

11 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 

40,800.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 

  
- 8,500.00 8,500.00     สำนักปลัด 

เทศบาล 

13 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง  

17,000.00 - 16,500.00     กองสาธารณสุขฯ 

14 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,500.00     กองการศึกษา 

15 ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำ 
แรงดันสูง 
  

6,000.00 - 5,600.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
16 ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะพับขาสแตนเลส 
ขนาด 45 x 120 
เซนติเมตร  
จำนวน 1 ตัว 

1,400.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

17 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบปะตู 2 บาน  
มีมือจับบิด  
จำนวน 1 หลัง 

5,500.00       สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางของ 
แบบเหล็ก 5 ชั้น  
ขนาด 914 x 305 x 
1,524 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 อัน  
อันละ 3,500 บาท 

7,000.00   

  

 

 

สถานธนานุบาล 
เทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

19 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

- 17,000.00 17,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

20 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางเอกสาร 
แบบไม้   

15,000.00 - 13,600.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

21 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้บานเลื่อนกระจก
   

8,500.00 - 6,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

22 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

15,000.00 - 15,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

23 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

1,900.00 - 1,900.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

24 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตูู้ทำน้ำร้อน - น้ำ
เย็น แบบตั้งพ้ืน  

5,000.00 - 4,490.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

25 ครุภัณฑ์
สำนักงาน
  

ถังน้ำพร้อมตัวเทล
เลอร์ลากจูง ขนาด
ความจุ 2,000  ลิตร 

150,000.00 - 150,000.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

26 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- 34,800.00 34,800.00     กองการศึกษา 

27 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ 
  

3,000.00 - 1,590.00     กองสวัสดิการฯ 

28 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร  
40 ช่อง   

5,000.00 - 4,500.00     กองสวัสดิการฯ 

29 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะปฏิบัติงาน 
พร้อมเก้าอ้ี  

- 5,800.00 5,800.00     กองสวัสดิการฯ 

30 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
  

3,000.00 - 3,000.00     กองสวัสดิการฯ 

31 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เคาน์เตอร์อาคาร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง   

20,000.00 - 19,900.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

32 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางจำหน่าย
สินค้าสองด้าน 
  

35,000.00 34,000.00 68,000.00     กองสวัสดิการฯ 

33 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้วางทีวี   - 5,900.00 5,900.00     กองสวัสดิการฯ 

34 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะรับประทาน
กาแฟ   

7,500.00 - 7,500.00     กองสวัสดิการฯ 

35 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง 
  

- 7,800.00 7,545.00     กองสวัสดิการฯ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
36 ครุภัณฑ์กีฬา รถจักรยาน 

  
- 35,200.00 32,400.00     กองสาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
37 ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  

- 22,000.00 21,900.00     กองคลัง 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

22,000.00 - 21,500.00     กองการศึกษา 

39 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 1   

66,000.00 20,500.00 64,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

40 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2   

- 30,000.00 29,500.00     สำนักปลัด 
เทศบาล 

41 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) 

4,300.00 - 4,200.00     กองการศึกษา 

42 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

- 15,000.00 14,900.00     กองสวัสดิการฯ 
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5.5.2 ประเภทครุภัณฑ์ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภท รายการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)  

- 700 690.00     กองสวัสดิการฯ 

รวม 517,700.00 404,000.00  775,295.00       
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ที่ได้คิดเป็น 

ร้อยละ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 

เทศบาลตำบลปลายพระยา  
20 19 95.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 63 96.92 

3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 10 10 100.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด       

10 10 100.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90.00 
3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100.00 
3.5 กลยุทธ์        5 5 100.00 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100.00 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100.00 
3.8 แผนงาน       5 5 100.00 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100.00 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80.00 

รวมคะแนน 100 96 96.00 
 

จากผลคะแนนที่ได้ พบว่า เทศบาลตำบลปลายพระยาได้คะแนนรวมทั้ง 3 ประเด็น จำนวน 96 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อแยกวิเคราะห์ตามประเด็น พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 
63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.92 และประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ำสุด จำนวน 
14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปลายพระยาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

20 19 95.00 เหมาะสม 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100.00 เหมาะสม 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/ 
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00 เหมาะสม 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100.00 เหมาะสม 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100.00 เหมาะสม 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100.00 เหมาะสม 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ 

2 2 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00 เหมาะสม 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50.00 เหมาะสม 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

3 3 100.00 เหมาะสม 

รวม 20 19 95.00 
 

จากความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การ
ดำเนินการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน การสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลจะไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

16 15 93.75 เหมาะสม 

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา นโยบายของผู้บริหาร 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100.00 เหมาะสม 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100.00 เหมาะสม 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น  
ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100.00 เหมาะสม 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  
เป็นต้น 

2 2 100.00 เหมาะสม 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ 
สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา 

2 2 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 2.6 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้แก ่ 
S – Strength (จดุแข็ง)  
W – Weakness (จุดอ่อน)  
O – Opportunity (โอกาส) และ  
T – Threat (อุปสรรค) 

2 1 50.00 เหมาะสม 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 100.00 เหมาะสม 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100.00 เหมาะสม 

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2560 

1 1 100.00 เหมาะสม 

รวม 16 15 93.75 
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จากผลคะแนนที่ได้ พบว่า เทศบาลตำบลปลายพระยาได้คะแนนการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
จำนวน 15 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด จำนวน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.75    
 

1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3 ยุทธศาสตร์ 65 65 100.00  
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

10 10 100.00 เหมาะสม 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

10 10 100.00 เหมาะสม 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100.00 เหมาะสม 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง

สถานภาพที่เทศบาลตำบลปลาย 
พระยาต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ 
 

5 5 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

เฉพาะของเทศบาลตำบลปลายพระยา
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะของเทศบาลตำบลปลายพระยา
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

    

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 

ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยา
ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100.00 เหมาะสม 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 100.00 เหมาะสม 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปลาย 
พระยา ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ 
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100.00 เหมาะสม 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปลาย
พระยาที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน 

5 5 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

    

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา 

5 5 100.00 เหมาะสม 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิต 

ที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

5 5 100.00 เหมาะสม 

รวม 65 65 100.00 
 

จากผลคะแนนที่ได้ พบว่า เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้คะแนนในด้านยุทธศาสตร์ จำนวน 65 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยสามารถสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากล่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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2. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 10 100.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 10 100.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59 98.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ 

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 

ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)   

5 5 100.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100.00 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100.00 
รวมคะแนน 100 99 99.00 

 

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พบว่า ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และแผนงานและยุทธศาสตร์    
การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด คือ ได้คะแนน 100 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และประเด็น  
ทีไ่ด้คะแนนต่ำสุด คือ โครงการพัฒนา ได้คะแนน 59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
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จากการพิจารณาด้านโครงการ พบว่า ด้านความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 
จำนวน 53 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยาและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลปลายพระยาที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต  

จากการพิจารณาด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ พบว่า การกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 53 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของคะแนนทีมี มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลปลายพระยาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100.00 เหมาะสม  
การวิเคราะห์มีความ
ชัดเจน สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 

รวม 10 10 100.00 
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2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 
เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม  
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ 
ที่ได้กำหนดไว้ 

10 
 
5 

10 
 
5 

100.00 
 

100.00 

 
 

เหมาะสม 
 
 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 5 100.00 เหมาะสม 

รวม 10 10 100.00 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ  
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

10 
 
5 

100.00 
 

100.00 

 
 

เหมาะสม 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 5 100.00 เหมาะสม 

รวม 10 10 100.00 
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2.3 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยาในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

10 
5 

100.00 
100.00 

 
เหมาะสม 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก 
ด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน  หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 5 100.00 เหมาะสม 

รวม 10 10 100.00 
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2.4 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

5 โครงการพัฒนา 65 64 98.46  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง 
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลปลายพระยาและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยาที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ 
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
ในอนาคต 

5 5 100.00 เหมาะสม 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100.00 เหมาะสม 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยาก 
ให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 

5 5 100.00 เหมาะสม 

 



- 165 - 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลักใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรองคือใคร 

    

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการ
สอดคล้องกับ  

(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

(6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100.00 เหมาะสม 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย  

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  

(2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 

2579  
 

5 5 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ป ี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้  

(5.1) การยกระดับศักยภาพ 
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก 
รายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง  

(5.2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ 
เพ่ือสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ  

(5.3) การลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางสังคม  

(5.4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง  

(5.5) การสรา้งความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

(5.6) การบรหิารราชการแผ่นดนิ
ที่มีประสิทธิภาพ 

    

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น  

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 

5 5 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

    

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100.00 เหมาะสม 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนนิการภายใต้
พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือ 
ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ 
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนา 
 

5 4 80.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) (LSEP) 

    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่  

(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100.00 เหมาะสม 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  
หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความ 
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ  
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 100.00 เหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผล
งาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ทีส่ามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100.00 เหมาะสม 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริง
จากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง ได้แก ่ 

(1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ  

(2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้  

(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  

(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง  

(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100.00 เหมาะสม 

รวม 65 64 98.46 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล       
ปลายพระยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่  ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน    
จึงจำเป็นที ่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื ่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลปลายพระยา

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักประชารัฐ แ ผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลายพระยาได้บรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณทั้งหมด จำนวน 50 โครงการ โดยได้ดำเนินโครงการ จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.00 
และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.00 
 

 2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 แบ่งตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 เทศบาลตำบลปลายพระยาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิตและสังคม มีการจัดทำโครงการมากที่สุด จำนวน 26 
โครงการ จาก 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 
จาก 7 โครงการ และ 6 โครงการ ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 14.29 และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว มีการจัดทำโครงการน้อยที่สุด จำนวน 1 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 2.38 
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2. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลปลายพระยามีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลปลายพระยาที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้บางโครงการ    
ไม่สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอได้  เนื่องจากต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ ำ      
ทางหลวงชนบท เป็นต้น 
 2) ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระด้านรายจ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม  
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที ่
 3) ในช่วงต้นปีงบประมาณ เทศบาลตำบลปลายพระยาได้รับงบประมาณหรือเงินอุดหนุนช้าและ
จำนวนน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู ่ในข้อบัญญัติในช่วง ไตรมาสที ่ 1 – 2 ได้          
ดังนั ้น การดำเนินโครงการจึงกระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีงบประมาณ ซึ ่งบางโครงการอาจ
ดำเนินการไม่ทันเวลา 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดทำแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำ

แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ 
และควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

2) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ     
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำผลการดำเนิน
โครงการที ่ได้มาวิเคราะห์ถึงความคุ ้มค่าและความยั ่งยืนของแต่ละโครงการ เพื ่อใช้ประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
ภาพประกอบการจัดทำโครงการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

3. โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศในการบริการ” 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาองค์กรโปร่งใสห่างไกล 
การทุจริต และเสริมสร้างความรู้กฎหมายต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

7. โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรห่อเชื่อมซอยวัดบางเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

10. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระน้ำ โดยการถมดินและปลกูหญ้า 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

13. โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 

บ้านหน้าอำเภอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบลาชุมชนบ้านหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 ร.ร.บ้านบางเหียน ร.ร.ชุมชนวัดหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

14. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้า

อำเภอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 ร.ร.บ้านบางเหียน ร.ร.ชุมชนวัดหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

15. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ทุ่งสงวิชาการ” ระดับภาคใต้ 
คร้ังที่ 15 ประจำปี 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (ต่อ) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว (ต่อ) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

16. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕61 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการ  
การกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Plaiphraya S2IC2K CAMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่ายกีฬาว่ายน้ำ 

ค่ายกีฬาฟุตบอล
ฟุตบอล 

 

ค่ายหลักสูตร
คอมพิวเตอร์

ฟุตบอล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ายหลักสูตร
คณิตศาสตร์

ฟุตบอล 
 

ค่ายหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

ฟุตบอล 
 

ค่ายหลักสูตรท้องถิ่น  
การอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น (มโนราห์) 
และรำไทย 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

 

พิธีปิดโครงการ 
Plaiphraya  

S2IC2K CAMP 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

24. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

28. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

30. โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจำปี 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

31. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.กระบี่ คัพ” ต้านภัยยาเสพติด  
คร้ังที่ 17 ประจำปี 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

33. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

34. โครงการและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

35. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

36. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

37. โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรลงกรบรินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

38. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

39. โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

40. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2561 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

41. โครงการประเพณีลอยกระทง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

42. โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยมหาราช 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

45. โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 โครงการอบรมหลักสตูร “หมอหมู่บ้าน”  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนภายใต้โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 44 - 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 45 - 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

46. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

48. โครงการคลองสวย น้ำใส 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

49. โครงการบริหารจัดการขยะ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

50. โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าสนามฟุตซอล 
เทศบาลตำบลปลายพระยา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

โครงการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ ์
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

ครุภัณฑ์เกษตร   
1. ปั๊มดูดน้ำไดโว่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์         
3. เตียงเหล็กพับได้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
 

 
 
5. จอรับภาพ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
6. ตู้แช่อาหาร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 57 - 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

 
 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    
7. เครื่องเสียง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

ครุภัณฑ์โรงงาน           
8. สว่านไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครภุัณฑ์สำนักงาน    
9. โต๊ะพับขาสแตนเลส ขนาด 45 x 120 เซนติเมตร  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

10. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

11. ชั้นวางเอกสารแบบไม้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

12. ตู้บานเลื่อนกระจก 
 

 
 
13. โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

14. พัดลมติดฝาผนัง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

15. ถังน้ำพร้อมตัวเทลเลอร์ลากจูง ขนาดความจุ 2,000  ลิตร 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลปลายพระยา            
 

16. ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 
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17. โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 
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18. เคาน์เตอร์อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
19. ตู้วางทีวี 
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20. โต๊ะรับประทานกาแฟ 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์          
21. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 
 

 
 
22. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
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23. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
 

 
 
24. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
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25. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
 

 
 
 


