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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 3.1 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 - 2565) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-2) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน/โครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561 -2565) 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561 -2565) 
(เฉพาะป ี2563  

 

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(ปี 2563) 

ที่น ามา 
ท าแผนด าเนินงาน 

(ไตรมาส1-2) 

สัดส่วนของโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(ปี 2563)  
ที่น ามาท าแผน

ด าเนนิงาน 
คดิเป็นร้อยละ 
(ไตรมาส1-2) 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2563 
(ไตรมาส1-2) 

สัดส่วน 
ของโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามแผนด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2563  
คดิเป็นร้อยละ 
(ไตรมาส1-2) 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2563 
(ไตรมาส1-2) 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2563 
คดิเป็นร้อยละ 
(ไตรมาส1-2) 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ

ตามแผน
ด าเนนิงาน 

ประจ าป ี2563 
(ไตรมาส1-2) 

สัดส่วนของโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการตาม

แผนด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2563  
คดิเป็นร้อยละ 
(ไตรมาส1-2) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมืองรวม 

460 119 23 19.33 4 17.39 16 69.57 3 13.04 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 446 97 31 31.96 20 64.52 0 0.00 11 35.48 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและ
แกไ้ขปญัหา ความยากจน 

24 6 2 33.33 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร 

103 23 13 56.52 6 46.15 0 0.00 7 53.85 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมและ 
พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม 

59 12 6 50.00 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 23 5 5 100.00 3 60.00 0 0.00 2 40.00 
รวม 1,115 262 80 30.53 38 47.50 16 20.00 26 32.50 

จากตารางที่ 1 อภิปรายผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ไปด้าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-2) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-
2565) มีโครงการทั้งสิ้น 1,115 โครงการ จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เฉพาะ ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 262 โครงการ ได้น้าไปจัดท้าแผนด้าเนินงาน 
ตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าป ี2563 (ไตรมาส1-2) จ้านวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.53 มีจ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนด้าเนินงาน 
ประจ้าปี 2563(ไตรมาส1-2) จ้านวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีจ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2563(ไตรมาส1 -2) 
จ้านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีจ้านวนโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2563 (ไตรมาส1-2) จ้านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
32.50  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนด าเนินงานไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-2) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ 
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 

จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 

สัดส่วนของ
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 

สัดส่วนของ
โครงการ 

ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

(ไตรมาส1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมืองรวม 23 4 17.39 16 69.57 3 13.04 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 31 20 64.52 0 0.00 11 35.48 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2 0 0.00 0 0.00 2 100.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหาร และการ
จัดการองค์กร 

13 6 46.15 0 0.00 7 53.85 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม 

6 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 5 3 60.00 0 0.00 2 40.00 
รวม 80 38 47.50 16 20.00 26 32.50 

 

จากตารางที่ 2 อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลชะมายประจ้าปี 2563 (ไตรมาส1-2) พบว่า โครงการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี
งบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-2) มีทั้งสิ้น 80 โครงการ จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-2) มีทั้งสิ้น 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
47.50 จ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ มีทั้งสิ้น 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และจ้านวนโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการ  26 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 32.50 
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ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2563 (ไตรมาส 1-2 และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1  

ยุทธศาสตร์
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 
 

1 โครงการขยายเขตประปาสาย 
บ้านนางคลิ้ง ศรีอรัญ หมู่ที่ 1 

150,000 - - 44,509 
 

กองช่าง ด้าเนินการขยายเขตประปา 
สายบ้านนางคลิ้ง  ศรีอรัญ  

หมู่ท่ี 1 

 

2 โครงการขยายเขตประปาสาย 
บ้านนางนอง  พรหมเทศ หมู่ที่ 1 

150,000 - - 58,134 กองช่าง ด้าเนินการขยายเขตประปา 
สายบ้านนางนอง  พรหมเทศ  

หมู่ที่ 1 

 

3 โครงการขยายเขตประปาสายประดู่  
หมู่ที่ 1 

200,000 - - 81,417 กองช่าง ด้าเนินการขยายเขตประปา 
สายประดู่ หมู่ที่ 1 

 

4 โครงการขยายเขตประปาสายหมู่บ้าน
จัดสรร-บ้านในอ่าว หมู่ที่ 4 

200,000 - - 57,524 กองช่าง ด้าเนินการขยายเขตประปา 
สายหมู่บ้านจัดสรร-บ้านในอ่าว  

หมู่ที่ 4 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1  

ยุทธศาสตร์
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายต้นแค-วังหีบ 2-วังหีบ  
ซอย 7 หมู่ท่ี 5 

282,000 - - - 
 

กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ  

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองอาม ซอย 2 หมู่ที่ 2 

14,500 - - - 
 

กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ  

 

 

. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมือง 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมือง 

 
 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที ่7 

199,000 - - - กองช่าง รอบันทึกด้าเนินงาน  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายนาค้าทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 

428,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายนานอก หมู่ที่ 2 

500,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายนายอ้าเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8 

58,000 - - - กองช่าง ก้าลังด้าเนินการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตสายนายอา้เภอ  

ซอย 1 หมู่ที่ 8 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายนายอ้าเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8 

99,000 - - - กองช่าง ก้าลังด้าเนินการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตสายนายอา้เภอ  

ซอย 2 หมู่ที่ 8 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมือง 

 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายบ้านนางละเมียด หมู่ที ่1 

59,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 

283,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 

156,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ชนิด 2 ช่อง ถนนสาย ป.ศิลาชัย  
(บริเวณส้านักสงฆ์) หมู่ที่ 4 

336,000 - - - กองช่าง รอบันทึกด้าเนินงาน  

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สาย ป.ศิลาชยั หมู่ที ่4 

310,000 - - - กองช่าง ยกเลิก  

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สายคอกวัว หมู่ที่ 7 

119,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมือง 

 

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สายนานอก หมู่ที่ 2 

97,000 - - - กองช่าง รอบันทึกด้าเนินงาน  

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สายหน้าโรงเรียนพานิชย ์หมู่ที่ 7 

355,000 - - - กองช่าง รอบันทึกด้าเนินงาน  

14 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สายหมู่บา้นเมืองทอง หมู่ที่ 2 

321,000 - - - กองช่าง รอบันทึกด้าเนินงาน  

15 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต
สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 

220,000 - - - กองช่าง ขอท้ากิจกรรมนอกเขต  

16 โครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด  
ซอย 2 หมู่ที่ 2 

293,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  

17 โครงการบุกเบิกถนนสาย 
บ้านนางประจวบ  สายเหมอืงเก่า หมู่ที ่4 

462,000 - - - กองช่าง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

1 โครงการจัดงานวันส้าคัญของชาต ิหรือ
งานรัฐพิธี 
 

200,000 150,000 - 165,295 งานธุรการ 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนนิการแลว้เสรจ็ - 

2 โครงการจัดการการเลือกตั้ง 300,000 600,000 - - งานธุรการ 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการเพราะไม่มกีารเลือกตั้ง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 

 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ้าเภอทุ่งสง 

30,000 - - 30,000 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้อ้าเภอทุ่งสง  

โดย อบต.นาหลวงเสน 
 เป็นผู้ด้าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 สามารถให้การช่วยเหลือ

ประชาชนในด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโรคติดต่อ หรือโรคระบาด 

ในท้องถิ่นและเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการรวบรวมกฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการและข้อมูล
อื่นท่ีเกี่ยวข้องการเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

216,000 - 20,000 45,300 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
จ้างบุคลากร 2 คน  

เพื่อประจ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหว้า 

 

 

2 โครงการป้องกันเด็กจมน้้า 15,000 - - - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการ 
สาเหตุที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

 3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน
(ศฑด.) 1,043,700 บาท 
- เงินส้าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
362,100 บาท 

1,369,800 - - 701,730 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
ไตรมาสที่ 1-2 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

34 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 3,041,010 - - 1,253,141.36 งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
ไตรมาสที่ 1-2 

จัดอาหารเสริม(นม)  
ให้กับโรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

 5 โครงการอาหารกลางวัน 5,496,000 300,000 300,000 2,558,000 งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
ไตรมาสที่ 1-2 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ส้าหรับเด็กสังกัด สพฐ.  

จ้านวน 200 วัน  
คนละ 20 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 
 

 
 

 
 

1 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี 

108,000 - - 54,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 คน  
ระยะเวลา 12 เดือน  
เดือนละ 9,000 บาท 

 

2 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 160,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

3 โครงการส้ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 

15,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

อยู่ระหว่างการ
อนุมัติจัดซื้อ 

จัดจ้าง 

 4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

86,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

อยู่ระหว่างการ
อนุมัติจัดซื้อ 

จัดจ้าง 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

5 โครงการให้บริการทางสังคมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

500,000 - - 283,150 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้ว 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ที่มีความรู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์
และยานพาหนะจ่ายค่าตอบแทน
ตามจ้านวนการให้บริการตั้งแต่

เดือน ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 
63 ซึ่งได้ด้าเนินการไปแล้วจ้านวน 

6 เดือน มีผู้บริการจ้านวน  
809 ราย ดังนี้  

ตุลาคม 62 จ้านวน 9 ราย, 
พฤศจิกายน 62 จ้านวน 186 ราย 

ธันวาคม 62 จ้านวน 187 ราย
มกราคม 63 จ้านวน 169 ราย

กุมภาพันธ์ 63 จ้านวน 155 ราย
มีนาคม 63 จ้านวน 103 ราย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ 

50,000 - 48,000 - งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 
 

งบประมาณ
เหลือจ่าย 

10,000.-บาท 

 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานรีสอร์ทผู้สงูอายุ(โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000 - - 6,000 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้ว โดยด้าเนินกิจกรรม 
ครั้งท่ี 1 การประชุมเพื่อปรับปรุง
หลักสตูรโรงเรียนรีสอร์ทผูสู้งอายุ  
ในวันที่ 30 มกราคม 2563  
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล 
ต้าบลชะมาย มีผู้เข้าร่วม 68 คน และ 
ครั้งท่ี 2 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 เพื่อคัดกรองหลักสูตร ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต้าบลชะมาย 
 มีผู้เข้าร่วม 15 คน 

งบประมาณ
เหลือจ่าย 

44,000.-บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 
 

 
 

1 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบ
สมัครใจและการฝึกอาชีพ 

97,500 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
ด้าเนินการตามแนวทาง 

และก้าหนดการ ตามหนังสือสั่งการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 

จังหวัดยังไม่สั่ง
การ(งบ จว.)/
ค้าสั่งห้ามจัด

กิจกรรม
สถานการณ์
ควบคุมโรค

ระบาด 

2 โครงการต้นกล้ายาเสพติด 25,000 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

ค้าสั่งห้ามจัด
กิจกรรม

สถานการณ์
ควบคุมโรค

ระบาด 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ด้านดนตรี 
20,000 - - - งานพัฒนาชุมชน     

ส้านักปลัดเทศบาล 
ไม่ได้ด้าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

 

1 โครงการจัดงานวันส้าคัญทางศาสนา  30,000 - 30,000 - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน 

150,000 230,000 149,000 - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

3 โครงการจัดงานท้าบุญตักบาตรประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ 

20,000 - - 16,045 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
 
 

 

 4 โครงการจัดงานลอยกระทง 80,000 30,000 - 109,950 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
 

 

 5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 90,000   23,000 - 112,964 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 

 6 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุประจ้าปีงบประมาณ 2563 

5,000 - - 4,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

7 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ
อ้าเภอทุ่งสง ประจ้าปี 2563 

65,000 - - 65,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
 

 

 8 โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000 - - 15,00 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
 

 

 9 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 - - 100,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2.8 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,798,000 - - 7,836,600 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

เบิกจ่ายดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 
ผู้มีสิทธิ จ้านวน 1,980 คน เป็น

เงิน 1,308,900 บาท เดือน 
พฤศจิกายน 2562 ผู้มีสิทธิ 
จ้านวน 1,981 คน เป็นเงิน 

1,308,400 บาท เดือนธันวาคม 
2562 ผู้มีสทิธิ จ้านวน 1,981 
คน เป็นเงิน 1,307,300 บาท 
เดือนมกราคม 2563 ผู้มีสิทธิ 
จ้านวน 1,886 คนเป็นเงิน 
1,239,800 บาท เดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ จ้านวน 
1,976 คนเป็นเงิน 1,359,400 
บาท เดือนมีนาคม 2563 ผู้มีสิทธิ

จ้านวน 1,980 คน เป็นเงิน 
1,312,800 บาท 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 
 
 
 

 
 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,736,000 - - 1,318,400   งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

เบิกจ่ายดังน้ี เดือนตุลาคม 2562  
ผู้มีสิทธิจ้านวน 274 คน เป็นเงิน 
219,200 บาท เดือนพฤศจิกายน 
2562 ผู้มีสิทธิจ้านวน 274 คน  
เป็นเงิน 219,200 บาท เดือน
ธันวาคม 2562 ผู้มีสิทธิจ้านวน  

275 คน เป็นเงิน 220,000 บาท 
เดือนมกราคม 2563 ผู้มีสิทธิจ้านวน 
270 คน เป็นเงิน 216,000 บาท 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ

จ้านวน 276 คน เป็นเงิน 222,400 
บาท เดือนมีนาคม 2563 ผู้มีสิทธิ

จ้านวน 277 คน  
เป็นเงิน 221,600 บาท 

 

 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 108,000 - - 47,000 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

เบิกจ่ายดังน้ี เดือนตุลาคม 2562  
ผู้มีสิทธิจ้านวน 15 คน เป็นเงิน 
7,500 บาท เดือนพฤศจิกายน 
2562 ผู้มีสิทธิจ้านวน 15 คน  

เป็นเงิน 7,500 บาท เดือนธันวาคม 
2562 ผู้มีสิทธิจ้านวน 16 คน  

เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนมกราคม 
2563 ผู้มีสิทธิจ้านวน 16 คน  
เป็นเงิน 8,000 บาท เดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิจ้านวน  
16 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 

 เดือนมีนาคม 2563 
 ผู้มีสิทธิจ้านวน 16 คน 
 เป็นเงิน 8,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน

และสังคม 
 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

300,000 - 300,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ เนื่องจาก 
ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาล
ต้าบลชะมายไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจาก สปสช. เนื่องจาก 
มีเงินคงเหลือมากกวา่ 2 เท่า  
ของรายรับปี 63 จึงไม่ต้อง

ด้าเนินการสมทบ 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 

1 โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

20,000 - - - งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.2 แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3  

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

 

1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

20,000 - - - งานพัฒนา       
ชุมชน     
 ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

การจัดการ
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000 - - - งานการเจ้าหน้าที่ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ไดด้้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

 

2 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 35,000 - - - งานนิติการ  
กองวิชาการและ

แผนงาน 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงสั่งงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

 

3 โครงการอบรมเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ประจ้าชุมชน/หมู่บ้าน 
ต้าบลชะมาย 

20,000 - - - งาน
ประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 
 

 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที
ประชาคมเทศบาลต้าบลชะมาย 

50,000 - - 9,587 งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

ด้าเนินการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์พัฒนา

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
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4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

การจัดการ
องค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ดับเพลิง 

864,000 - - 325,500 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ด้าเนินการตามแผนฯ 
จ้างพนักงานดับเพลิง 8 คน 

เดือนละ 9,000 บาท 
 
 

 

2 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ 108,000 - - 45,000 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ด้าเนินการตามแผนฯ 
จ้างพนักงานวิทยุ 1 คน 
เดือนละ 9,000 บาท 

 
 
 

 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

60,000 - - 27,700 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ปีใหม่ ด้าเนินการตามแผนฯ 
สงกรานต์ งดตั้งจุดบริการ 

 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000 - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

การจัดการ
องค์กร 

 

5 โครงการฝึกทบทวน อปพร. 40,000 - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล     

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

การจัดการ
องค์กร 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้า
แผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

20,000 - 10,000 - งานพัฒนาชุมชน 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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4.4 แผนงานการพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

การจัดการ
องค์กร 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอทุ่งสง 
- จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จ้านวน 
17 คน คนละ 9,000 บาท จ้านวน 
12 เดือน 1,836,000 บาท 
- พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งให้ทันสมยั
รองรับการบริการประชาชน 5,000 
บาท 

 
 

1,836,000 
 
 

5,000 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

864,000 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

จ้างเหมาพนักงานจ้านวน 16 คน 
คนละ 9,000 บาทต่อเดือน 

 

 

 2 การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

5,000 - - 1,384 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

ด้าเนินการแล้วเสร็จระหว่าง 
วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง

วันที่ 30 มกราคม 2563 

 

 3 การจัดงาน จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอทุ่งสง 

5,000 - 5,000 - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

ไม่ได้ด้าเนินการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5  

ยุทธศาสตร์
ด้าน

สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา

ระบบป้องกัน
แก้ไขปัญหา

น้ าท่วม 
 
 
 
 
 

 

1 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชน 25,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รัฐบาลจึงส่ังงดการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา

ระบบป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วม 
 

1 โครงการจ้างเหมาบริการก้าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

30,000 - - 4,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชนใน
การก้าจัดขยะติดเชื้อในราคา

กิโลกรัมละ 12 บาท 

 

2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด 

216,000 - - 97,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา จ้านวน 2 คน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ดังนี้  

1.ถนนสายทุ่งสง-นาบอน  
และถนนทุ่งสงถึงทุง่ใหญ่  
2.สวนสาธารณะเขาตาเล่ง 
และถนนสายเขาตาเล่ง 
ถึงสุดเขตเทศบาลบริเวณ 
ตลาดใน 

 

 
 
 
 
 
 

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติงานก้าจัดสิ่งปฎิกูล 

108,000 - - 54,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา

ปฏิบัติงานดูดสิ่งปฏิกูล  
จากครัวเรือน หน่วยงานต่างๆ  
ตามที่แจ้งขอรับบริการจ้านวน  

1 คน  จ้านวน 12 เดือน 
เดือนละ 9,000 บาท  

 และจัดเก็บมลูฝอยติดเช้ือตามที่ได้รับ
มอบหมายเดือนละ 2 คร้ัง จ้านวน 12 

เดือนจากผู้ประกอบการ จ้านวน 16 ราย 

 



 

53 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

สิ่งแวดล้อม
และพัฒนา

ระบบป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วม 
 

 
 

4 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนใน
การฝังกลบขยะ) 

1,700,000 - - 791,701.24 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้ว 
โดยจ้างเหมาบริการฝังกลบก้าจัด

ขยะมูลฝอย ณ บ้านต้นอ้าน 
ต้าบลควนกรด  

ในอัตราเฉลี่ยเดือนละ  
508.80 ตัน  

ตันละ 259.41 บาท  
จ้านวน 12 เดือน 

 

5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกคัดแยก
ขยะและของเสียจากต้นทาง 

15,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการในโครงการ 
บูรณาการเพื่อการจัดการขยะ

อย่างยั่งยืน  
และรณรงค์ต่อเนื่อง 

ทางสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้ไวนิลท่ีมีอยู่เดิม  

ซ่ึงยังคงใช้ประโยชน์ได้อยู่ 
และทางสื่อ 

จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
จากโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน

การคลัง 

1 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ 

108,000 4,800 27,000 22,800 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

ปฏิบัติงานด้านจดัเก็บรายได้
ส้ารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อน้ามาใช้ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 2 โครงการจัดท้าและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

240,000 - 27,000 65,000 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

ปฏิบัติงานการจัดท้าแผนที่ภาษี
ส้ารวจภาคสนามเพ่ือน้ามาใช้ 

ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

 

3 โครงการประชาสัมพันธ์การสร้าง
แรงจูงใจในการช้าระภาษีและให้ความรู้
ด้านภาษ ี

15,000 - - 6,650 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

จัดท้าป้ายประชาสมัพันธ์ก้าหนด
ระยะเวลาในการช้าระภาษีต่างๆ 

 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ 15,000 - - - กองคลัง -  

 5 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 

15,000 3,000 10,000 - กองคลัง -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ไตรมาส1-2) 

เทศบาลต าบลชะมาย 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 2,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ  

2 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 - - - งานธุรการ
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ  

3 ถังเก็บน้้า 17,000 - - - งานธุรการ
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ  
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 ถังน้้าแบบพลาสติก 32,000 - - 29,500 งานป้องกัน 
และบรรเทา
สาธารณะภัย 

ส้านักปลัดเทศบาล 

จัดซื้อถังน้้าแบบพลาสติกเพื่อใช้ส้าหรับ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 

จ้านวน 5 ถัง 

 

 

1.3 แผนงานการสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เก้าอี้ท้างาน 5,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการจดัซื้อ  

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการจดัซื้อ  
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1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องปรับอากาศ 126,900 - - - งานพัฒนาชุมชน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 รถบรรทุกขยะ 2,400,000 - - 2,208,480 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการจัดซ้ือรถขยะอัดท้าย  
จ้านวน 1 คัน 
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3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องสูบน้้า 18,200 - - - งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 
 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  
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4.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องเล่น DVD 16,500 - - - งานการศึกษา
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  
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5.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

5.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องช่วยสอนล้าโพงขยายเสียง 
แบบพกพา 

16,000  
 

- - - 
 

งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  

2 จอขาต้ัง 5,500 - - - งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  

3 โทรทัศนฺ แอล อี ดี (LED TV) 48,400 - - - งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องบริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อ
เหล็ก) 

83,700  
 
 

- - 83,700  
 

งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

2 เครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวด
หลัง 

7,200 - - 7,200 งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

3 ลูว่ิ่งเอนกประสงค์ (แบบไฟฟ้า) 110,100 - - 110,100 งานการศึกษา   
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

4 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยาน
ล้อเหล็กนั่งพิง) 

9,600 - - 9,600 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

5 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) 8,500 - - 8,500 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

6 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่) 8,300 - - 8,300 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

7 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว
เดี่ยว) 

8,300 - - 8,300 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

8 อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อ
เหล็กนั่งตรง) 

6,700 - - 6,700 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

9 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวด
หลัง (แบบดึงยกตุ้มน้้าหนัก) 

9,600 - - 9,600 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

10 อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์
เดี่ยว-บาร์คู่) 

8,600 - - 8,600 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
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7. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 

30,000 - - 29,000 งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน *(จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว)* จ้านวน 1 เครื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

8,000 - - 7,900 งานธุรการ  
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 

 

3 เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ,800 - - 5,700 งาน
ประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ้านวน 1 เครื่อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

22,000 - - 21,800 กองคลัง จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

จ้านวน 1 เครื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

8,000 - - 7,900 กองคลัง จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 



 

65 

 

 

7.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด้าชนิด 
Network แบบท่ี1 

26,700 - - - งานการศึกษา
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือ  

 

 

7.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 - - 16,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซ้ือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์  
all in one ส้าหรับงานส้านักงาน 

จ้านวน 1 เครื่อง 
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7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

22,000 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  

 

7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

22,000 - - 21,900 งานพัฒนาชุมชน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ้านวน 1 เครื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

16,000 - - 15,000 งานพัฒนาชุมชน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer) จ้านวน 1 เครื่อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

3 เครื่องส้ารองไฟฟ้า 2,500 - - 2,400 งานพัฒนาชุมชน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
จ้านวน 1 เครื่อง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 

2,800 - - - งานพัฒนาชุมชน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ เนื่องจากงานพัสด ุ
ไม่สามารถ 

หาผู้รับจ้างได้ 
จึงไม่ได้ด้าเนินการจัดซื้อ 
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8. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 กระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา 129,000  - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านักปลัดเทศบาล   

อนุมัติจัดหาแล้ว อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซ้ือขั้นตอนการก้าหนด

ราคากลางของกรรมการ 

 

2 ป้ายตั้งด่านตรวจแบบสามเหลี่ยม 52,000 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

อนุมัติจัดหาแล้ว อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซ้ือขั้นตอนการก้าหนด

ราคากลางของกรรมการ 

 

3 ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 80,000 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

อนุมัติจัดหาแล้ว อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซ้ือขั้นตอนการก้าหนด

ราคากลางของกรรมการ 
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8.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 กระดานลื่นกระต่ายน้อยพาชู๊ต 10,800 - - 10,800 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

2 กระดานลื่นช้างน้อยพาชู๊ต 21,600 - - 21,600 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

3 กระดานลื่นชิงช้าพาชู๊ต 13,700 - - 13,700 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

4 กระบะทรายขอนไม้ 8,800 - - 8,800 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

5 โกลล์ฟุตบอลคุณหนู 8,300 - - 8,300 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

6 ชิงช้าเพื่อนเกลอ 8,200 - - 8,300 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  



 

70 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

7 โดนัททรงตัวมหัศจรรย์ 28,700 - - 28,700 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

8 แป้นบาสมีล้อเลื่อน 7,200 - - 7,200 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

9 ไม้กระดกจระเข้สามเกลอ 5,200 - - 5,200 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

10 โยกเยกช้างน้อย 2,400 - - 2,400 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

11 โยกเยกปูจ๋า 6,100 - - 6,100 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

12 โยกเยกผีเสื้อ 6,000 - - 6,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

13 โยกเยกยีราฟ 4,800 - - 4,800 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

14 โยกเยกลูกม้า 4,800 - - 4,800 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

15 โยกแยกกุ๊กไก ่ 4,800 - - 4,800 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

16 อุโมงค์หนอนหลากสี 21,000 - - 21,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ก้าลังด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  

 

 

 

 

 

 

 


