


แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ - โดยการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ 150,000.00 กองช่าง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
บริเวณหน้าสวนน ้าเทศบาลต้าบลปลายพระยา
โดยมีฐานกว้าง 5.00 เมตร สูง 3.30 เมตร

โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายน้าเจริญเช่ือมทางหลวง - โดยการจ่ายค่าบุกเบิกถนนหินผุสายน้าเจริญ 322,000.00 กองช่าง
หมายเลข 4197 ตอนปลายพระยา - เขาต่อ เช่ือมทางหลวงหมายเลข 4197 ตอนปลายพระยา -

เขาต่อ กว้าง 8.00 เมตร โดยมีผิวจราจรหินผุกว้าง
6.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หรือมีพื นผิวจราจร
หินผุไม่น้อยกว่า 4,290.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ส่วนราชการ ได้แก่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาในซอยหัวควน
   - เงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค บ้านปากน ้า 212,768.00 กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ประจ าไตรมาสท่ี 3)

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษา ดังนี กองการศึกษา
สถานศึกษา 1. ค่าอาหารกลางวัน เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลางวัน ให้แก่
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอ้าเภอ 31,360.00
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถ่ัว 69,600.00
  3) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลปลายพระยา 151,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 18,030.00
สถานศึกษา
3. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless 4,499.94
Fidelity:Wifi
4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 46,215.00
ร.ร.อนุบาลเทศบาลต้าบลปลายพระยา
5. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน ร.ร.อนุบาล 15,500.00
เทศบาลต้าบลปลายพระยา
6. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ร.ร.อนุบาล 46,500.00
เทศบาลต้าบลปลายพระยา
7. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ได้แก่
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถ่ัว 43,200.00
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 44,000.00
บ้านหน้าอ้าเภอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม
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8. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้แก่
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 11,400.00
บ้านหาดถ่ัว
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 8,700.00
บ้านหน้าอ้าเภอ
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 31,540.00
บ้านหาดถ่ัว
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 24,070.00
บ้านหน้าอ้าเภอ

โครงการอาหารเสริม (นม) โดยสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 15,030.04
บ้านหาดถ่ัว
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชน 9,454.38
บ้านหน้าอ้าเภอ
  3) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล 39,272.04
ปลายพระยา
  4) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถ่ัว 65,210.98
  5) โรงเรียนบ้านบางเหียน 182,057.42
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โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน - โดยการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ได้แก่ กองการศึกษา
   1) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถ่ัว 271,000.00
   2) โรงเรียนบ้านบางเหียน 754,000.00

แผนงานสาธารณสุข โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร - โดยการจัดจ้างท้าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับ 17,928.00 กองสาธารณสุขฯ
การป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โดยการด้าเนินการ ดังนี 34,280.00 กองสาธารณสุขฯ
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 1) จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

2) จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส - โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 15,400.00 กองการศึกษา
และนันทนาการ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบรมราชินี ดังนี 
   1) ค่าจัดซื อธงตราสัญลักษณ์ ส.ท.
   2) ค่าจัดซื อธงชาติ
   3) ค่าจัดซื อผ้าเพ่ือประดับอาคารสถานท่ี
   4) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน ้าปานะส้าหรับฉันท์เช้า
ของพระสงฆ์
   5) ค่าวัสดุไฟฟ้า
   6) ค่าวัสดุก่อสร้าง
   7) ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล
   8) พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง
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   9) โคมเทียน
   10) สมุดลงนามถวายพระพร
   11) ขาธง
   12) ขาตั งธง
   13) ดอกไม้ตกแต่ง
   14) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง โครงการการด้าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการขับเคล่ือน 20,260.00 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน การด้าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล

ต้าบลปลายพระยา ดังนี 
   1) ค่าจัดซื อเมล็ดพันธ์ุ
   2) ปุ๋ย
   3) การปรับพื นท่ี
   4) สารละลายทางเคมี
   5) พันธ์ุพืช
   6) พันธ์ุสัตว์
   7) อาหารสัตว์
   8) วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ฯลฯ



แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนงานงบกลาง โครงการจ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ - จ่ายเบี ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 1,344,900.00 กองสวัสดิการสังคม
ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
จ้านวน 689 คน

โครงการจ่ายเบี ยยังชีพคนพิการ - จ่ายเบี ยยังชีพให้แก่คนพิการ 247,200.00 กองสวัสดิการสังคม
ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จ้านวน 106 คน

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการบ้านน่ามองเมืองน่าอยู่ - โดยมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมบ้านน่ามอง 11,831.00 กองสาธารณสุขฯ
(Big Cleaning day) เมืองน่าอยู่ (Big Cleaning Day) เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดชุมชน
ในเขตเทศบาล ดังนี 
   1) ค่าน ้า
   2) ค่าน ้าแข็ง
   3) ค่าอาหาร
   4) ค่าถุงมือ
   5) ค่าผ้าปิดจมูก
   6) ค่าไม้กวาด
   7) ค่าท่ีโกยขยะ
   8) ค่าถุงด้า

ฯลฯ
4,258,206.80

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณท้ังส้ิน


