


แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร     โดยการจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ โดเมนเนม และธีม 2,994.93 ส านักปลัดเทศบาล

ของเว็บไซต์เทศบาลต าบลปลายพระยา
2) โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม     โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 21,076.00 ส านักปลัดเทศบาล
และความโปร่งใส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ต าบลปลายพระยา โดยการบรรยายจากวิทยากร
ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลปลายพระยา ท่ีมีความรู้ความสามารถในหัวข้อ ดังต่อไปน้ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”     1) เร่ือง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วิทยากรโดย คุณชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา
จังหวัดกระบ่ี
    2) เร่ือง แนวคิดการเป็นข้าราชการท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน น าไปสู่องค์กรโปร่งใส
วิทยากรโดย นายอ านวย สงบุตร ปลัดเทศบาล
    3) เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพ่ือบรรลุ เป้าหมายขององค์กร
วิทยากรโดย นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรี
ต าบลปลายพระยา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ประจ าไตรมาสท่ี 4)

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี
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3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง     โดยการจ่ายค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างส าหรับ 1,221.00 ส านักปลัดเทศบาล
ของชุมชน การจัดประชุมเพ่ิมเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

คร้ังท่ี 2/2563

4) โครงการด าเนินการศูนย์ดิจิตัลชุมชนเทศบาล     ด าเนินการโดยการจัดอบรมให้แก่นักเรียน 0.00 ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลปลายพระยา นักศึกษาเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงด าเนินการ

โดยไม่ใช้งบประมาณ
แผนงานการรักษา 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันภัย     โดยการจ่ายค่าจัดท าป้ายโครงการฝึกอบรม 576.00 ส านักปลัดเทศบาล
ความสงบภายใน ฝ่ายพลเรือน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลปลายพระยา
2) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ     โดยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต การฝึก 45,546.00 ส านักปลัดเทศบาล
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จ าลอง 
เทศบาลต าบลปลายพระยา โดยใช้วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

แผนงานเคหะและชุมชน 1) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์     โดยการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 144,000.00 กองช่าง
ชุมชนบ้านบางเหียน ชุมชนบ้านบางเหียน มีความกว้าง 13.00 เมตร 

ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร

2) โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายรอบตลาดใหม่     โดยการโรยหินผุเพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุม 115,000.00 กองช่าง
เป็นบ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
    เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษา กองการศึกษา
โดยมีรายการดังต่อไปน้ี
   1) ค่าอาหารกลางวัน     เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่

    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 52,080.00

บ้านหน้าอ าเภอ
    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถ่ัว 80,600.00

    3) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 175,993.00

   2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ กองการศึกษา
    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถ่ัว 6,800.00

    2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 23,800.00

บ้านหน้าอ าเภอ
   3) อาหารเสริม (นม) โดยสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ กองการศึกษา

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 15,030.04

บ้านหาดถ่ัว
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 9,454.38

บ้านหน้าอ าเภอ
    3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 39,272.04

ปลายพระยา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม
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    4. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถ่ัว 65,210.98

    5. โรงเรียนบ้านบางเหียน 182,057.42

   4) อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน     โดยการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน กองการศึกษา
ได้แก่
    1. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถ่ัว 754,000.00

    2. โรงเรียนบ้านบางเหียน 271,000.00

   5) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless     โดยจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 2,234.16 กองการศึกษา
Fidelity:Wifi การจัดการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลปลายพระยา
   6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน     โดยจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 50,000.00 กองการศึกษา

ปลายพระยา ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา

  7) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)     โดยจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 36,399.00 กองการศึกษา
ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา ปลายพระยา ส าหรับจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน ได้แก่
    1. ค่าส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน
    2. ค่าจ้างเหมาบริการ
    3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
    รวมถึงค่าปรับ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ปลายพระยา
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   8) ค่าหนังสือเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาล     โดยจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 45,847.00 กองการศึกษา
ต าบลปลายพระยา ปลายพระยาส าหรับจัดซ้ือหนังสือเรียนและ

แบบฝึกหัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียน จ านวน 152 คน

แผนงานสาธารณสุข 1) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น
3 โครงการย่อย ได้แก่
1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 8,012.00 กองสาธารณสุขฯ
ภายใต้โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
    โดยการด าเนินการ ดังน้ี
    1.1) จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์
    1.2) จัดซ้ือชุดตรวจไอโอดีนในเกลือบริโภค (I-KIT) 

    1.3) จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์
    1.4) จัดจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับเร่ืองโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
    เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการตรวจเกลือเสริม
ไอโอดีนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปลายพระยา
2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ภายใต้โครงการ 73,035.00 กองสาธารณสุขฯ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยการด าเนินการ ดังน้ี
    2.1) จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์
    2.2) จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์
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    2.3) จัดจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับเร่ืองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน
    2.4) จัดซ้ือเทปหาระดับน้ าตาลในเลือด
    2.5) จัดซ้ือเข็มส าหรับเจาะน้ าตาล
    2.6) จัดซ้ือถุงมือแพทย์
    2.7) จัดซ้ือแอลกอฮอล์
    2.8) จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต
    2.9) จัดซ้ือเคร่ืองตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด  
    เพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้าน 9,796.00 กองสาธารณสุขฯ
ในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข โดยการจ่ายค่าด าเนินการ ดังน้ี
    3.1) จัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ
    3.2) จัดซ้ือวัสดุในการอบรม
    3.3) ค่าสมนาคุณวิทยากร
    3.4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
    3.5) ค่าอาหารม้ือกลางวัน 
   เพ่ือน าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านให้แก่
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ    โดยการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพผู้พิการ ได้แก่
   1) การจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการประจ าเทศบาลต าบลปลายพระยา
   2) การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ

ฯลฯ
2) โครงการแก้ไขความยากจน    โดยการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนท่ี 24,355.00 กองสวัสดิการสังคม

ประสบวาตภัยโนอึล จ านวน 4 ราย ได้แก่
   1) นายสยาม สุวรรณโชติ
   2) นายวิจัย คมกล้า
   3) นายไว เขียวสวัสด์ิ
   4) นางโสภิญ โกดี
   ใช้งบประมาณจากงบกลาง เงินส ารองจ่าย

3) โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ    โดยการมอบรถสามล้อโยก จ านวน 1 คัน ให้แก่ 0.00 กองสวัสดิการสังคม
ผู้ไร้ความสามามารถผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ นายถาวร เพชรมุณี ซ่ึงป่วยเป็นโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง

คร่ึงท่อนล่าง โดยใช้งบประมาณของส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกระบ่ี

4) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่ีพักอาศัยผู้พิการ    โดยด าเนินการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย และปรับสภาพ 0.00 กองสวัสดิการสังคม
แวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 10 ราย 
ดังน้ี



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

   1) นายบุญเรือง อภัยภักด์ิ
   2) นายวิรัส อภัยภักด์ิ
   3) นายครอง พัฒบุตร
   4) นายวิชัย จันทร์มิตร
   5) นายยุทธ์ิ นวนนุ่น
   6) นางฉ่ า เทพบุรี
   7) นางปร้อย อนุเคราะห์ 
   8) นายสุวัฒน์ สืบราช
   9) นางเจียก หิทาโร
   10) นางสาวสาลี ดิษฐสุวรรณ
   โดยใช้งบประมาณของส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกระบ่ี
จ านวน 176,448 บาท 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 1) โครงการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล     โดยเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส่งทีมเข้าแข่งขัน 149,418.00 กองการศึกษา
และนันทนาการ อบจ.กระบ่ีคัพ ต้านภัยยาเสพติด กีฬาฟุตบอล ประกอบด้วย

    1) ค่าชุดกีฬาและวัสดุท่ีใช้ส าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน
    2) ค่าวัสดุกีฬา
    3) ค่าอุปกรณ์กีฬา
    4) ค่าเบ้ียเล้ียงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม
    5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น

      ฯลฯ



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า     โดยเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 14,839.00 กองการศึกษา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
    1) ค่าจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์
    2) ค่าจัดซ้ือธงชาติ
    3) ค่าจัดซ้ือผ้าเพ่ือประดับอาคารสถานท่ี
    4) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน้ าปานะ ส าหรับฉันท์เช้า
พระสงฆ์
    5) ค่าวัสดุไฟฟ้า
    6) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

      ฯลฯ
3) โครงการจัดงานเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา     โดยเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานเน่ืองในโอกาส 5,400.00 กองการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
    1) ค่าจัดซ้ือธงชาติ
    2) ค่าจัดซ้ือธงตราสัญลักษณ์
    3) เสาธง
    4) ขาต้ังธง
    5) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน้ าปานะพระสงฆ์



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

    6) ค่าป้ายไวนิล
    7) ค่าวัสดุก่อสร้าง
    8) ค่าดอกไม้
    9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานท่ี
    10) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

      ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1) โครงการการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้    โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการขับเคล่ือน 24,720.00 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล

ต าบลปลายพระยา ดังน้ี
   1) ค่าจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุ
   2) ปุ๋ย
   3) การปรับพ้ืนท่ี
   4) สารละลายทางเคมี
   5) พันธ์ุพืช
   6) พันธ์ุสัตว์
   7) อาหารสัตว์
   8) วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ฯลฯ



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ     โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนโครงการ 179,210.00 กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลต าบลปลายพระยา

โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้นอกสถานท่ี เม่ือวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 
2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 32,000.00 กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) เทศบาลต าบล

ปลายพระยาให้สามารถประชาสัมพันธ์ร้านค้า
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงดึงดูดใจกับผู้มาใช้บริการ
โดยมีขนาดพ้ืนฐานของการจัดท าป้าย 2 x 16 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด)

4) โครงการส่งเสริมอาชีพ    โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 0.00 กองสวัสดิการสังคม
   1) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
   2) การเล้ียงด้วงสาคู
   3) การเล้ียงจ้ิงหรีด
   ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงานงบกลาง 1) โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     โดยการจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 1,354,800.00 กองสวัสดิการสังคม
ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

จ านวน 689 คน



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

2) โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ     โดยการจ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 249,600.00 กองสวัสดิการสังคม
ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

จ านวน 106 คน

แผนงานเคหะและชุมชน 1) โครงการบ้านน่ามองเมืองน่าอยู่     โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมบ้านน่ามอง 480.00 กองสาธารณสุขฯ
(Big Cleaning day) เมืองน่าอยู่ (Big Cleaning Day) เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดชุมชน
ในเขตเทศบาล ดังน้ี
    1) ค่าน้ า
    2) ค่าน้ าแข็ง
    3) ค่าถุงมือ
    4) ค่าถุงด า
    โดยการกวาดและเก็บขยะในท่อระบายน้ า
บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ซอยเทศบาล 1 ซอยเทศบาล 2 และซอยบางแก้วใต้
เพ่ือมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

2) โครงการคลองสวย น้ าใส ประจ าปีงบประมาณ     โดยการตัดแต่งต้นไม้ ก่ิงไม้ และร้ือส่ิงกีดขวาง 14,427.00 กองสาธารณสุขฯ
พ.ศ.2563 ทางน้ า บริเวณคลองบางหลน เพ่ือให้น้ าสามารถ

ไหลผ่านได้สะดวกป้องกันน้ าท่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม




