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3. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 3.1 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ไปด าเนนิการจริง ในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2 และที่ด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน/โครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561 -2565) 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561 -2565) 
(เฉพาะป ี2564)  

  

จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(ปี 2564  

ไตรมาส 1-2) 
ที่น ามา 

ท าแผนด าเนินงาน 
 

สัดส่วนของโครงการ
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(ปี 2564 
ไตรมาส 1-2)  
ที่น ามาท าแผน

ด าเนนิงาน 
คดิเป็นร้อยละ 

 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการแล้ว

เสร็จ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2564 
(ไตรมาส 1-2) 

 

สัดส่วน 
ของโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ตามแผนด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2564  
(ไตรมาส 1-2)  
คดิเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2564 
(ไตรมาส 1-2) 

 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 
ตามแผน

ด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2564 
(ไตรมาส 1-2) 
คดิเป็นร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ

ตามแผน
ด าเนนิงาน 

ประจ าป ี2564 
(ไตรมาส 1-2) 

 

สัดส่วนของโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการตาม

แผนด าเนนิงาน 
ประจ าป ี2564  
(ไตรมาส 1-2)  
คดิเป็นร้อยละ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมืองรวม 

460 72 25 34.72 0 0.00 20 80.00 5 20.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 446 94 29 30.85 15 51.72 2 6.90 12 41.38 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและ
แกไ้ขปญัหา ความยากจน 

24 5 3 60.00 1 33.33 0 0.00 2 66.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กร 

103 21 19 90.48 7 36.84 2 10.53 10 52.63 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมและ 
พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม 

59 10 5 50.00 4 80.00 0 0.00 1 20.00 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 23 5 5 100.00 3 60.00 0 0.00 2 40.00 
รวม 1,115 207 86 41.55 30 34.89 24 27.90 32 37.21 

จากตารางที่ 1 อภิปรายผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ไปด้าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2 และที่ด้าเนินการ) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) มีโครงการทั้งสิ้น 1,115 โครงการ จ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เฉพาะ ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 207 โครงการ ได้น้าไปจัดท้า 
แผนด้าเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2564 (ไตรมาส 1-2) จ้านวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.55  มีจ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2564 (ไตรมาส 1-2) จ้านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.89  มีจ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี 2564  
(ไตรมาส 1-2) จ้านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.90 และมีจ้านวนโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการตามแผนด้าเนินงาน ประจ้าปี 2564(ไตรมาส 1-2) จ้านวน 32 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 37.21 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการน าโครงการตามแผนด าเนินงานไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2 และที่ด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการ 
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 

จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 

สัดส่วนของ
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 
 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 
 

สัดส่วนของ
โครงการ 

ที่ไม่ไดด้ าเนินการ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

(ไตร1-2) 
คิดเป็นร้อยละ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมืองรวม 25 0 0.00 20 80.00 5 20.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 29 15 51.72 2 6.90 12 41.38 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 1 33.33 0 0.00 2 66.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหาร และการ
จัดการองค์กร 

19 7 36.84 2 10.53 10 52.63 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม 

5 4 80.00 0 0.00 1 20.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการเงินและการคลัง 5 3 60.00 0 0.00 2 40.00 
รวม 86 30 34.89 24 27.90 32 37.21 

 

จากตารางที่ 2 อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลชะมายประจ้าปี 2564 (ไตรมาส 1-2 และที่ด้าเนินการ) พบว่า โครงการตามแผน
ด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2) มีทั้งสิ้น 86 โครงการ จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จประจ้าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-2)  มีทั้งสิ้น 30 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 34.89 จ้านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ มีทั้งสิ้น 24 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.90 และจ้านวนโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการ 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.21 
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ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี 2564 (ไตรมาส 1-2 และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร ์ 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 โครงการขยายเขตประปา 
สาย สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ 6 

82,500 - - - 
 

กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
โดยท้า MOU ร่วมกับการประปา
ในการด้าเนินการขยายเขตประปา 

สาย สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ 6 

 

2 โครงการขยายเขตประปา 
สายนาค้าทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 

225,000 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
โดยท้า MOU ร่วมกับการประปา 

ในการด้าเนินการขยายเขตประปา
สายนาค้าทวด ซอย 12 หมู่ท่ี 6 

 

3 โครงการขยายเขตประปา 
สายลายพิศ  อุทิศ หมู่ที่ 4 

450,000 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
โดยท้า MOU ร่วมกับการประปา 
ในการด้าเนินการขยายเขตประปา

สายลายพิศ อุทิศ หมู่ที่ 4 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1  

ยุทธศาสตร์
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมืองรวม 

 

4 โครงการขยายเขตประปา 
สายวังหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5 

315,000 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการรออนุมัติ 
ให้ด้าเนินการ 

 

5 โครงการขยายเขตประปา 
สายโสภณ  อุทิศ  หมู่ท่ี 5 

292,500 - - - 
 

กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการรออนุมัติ 
ให้ด้าเนินการ 

 

6 โครงการขยายเขตประปา 
สายห้วยขัน  ซอย 5  หมู่ที่ 4 

180,000 - - 140,735.82 
 

กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
โดยท้า MOU ร่วมกับการประปา 

ในการขยายเขตประปาสาย 
ห้วยขัน ซอย 5 หมู่ท่ี 4 

 

 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาย สนง.ทต.ชะมาย  หมู่ที่ 6 

49,500 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
โดยท้า MOU ร่วมกับการไฟฟ้า 

และรอเข้าด้าเนินการขยาย 
เขตไฟฟ้า สาย สนง.ทต.ชะมาย  

หมู่ที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมือง 

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 
สายนาค้าทวด  ซอย 14  
(บริเวณหลัง สนง.เทศบาลต้าบลชะมาย) 
หมู่ที่ 6 

314,600 - - 334,000 กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่ในขั้นตอน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก้าหนดราคากลาง/เรียกท้าสัญญา 

 

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า 
สายทิวทอง  หมู่ที ่7 

316,500 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนจัดท้าแบบรูป 

 

3 โครงการขยายผิวถนนคอนกรีต 
สายหว้ยขัน-หัวทาง  หมู่ที่ 4 

492,100 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก้าหนดราคากลาง 

 

4 โครงการบุกเบิกถนนสายนาค้าทวด   
ซอย 11  หมู่ที่ 6 

303,000 - - - กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงใหม่  

 

 

5 โครงการบุกเบิกถนนสายนาค้าทวด   
ซอย 4  หมู่ที่ 6 

17,700 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก้าหนดราคากลาง 
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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 โครงการบุกเบิกถนนสายนาค้าทวด   
ซอย 6/1  หมู่ที่ 6 

86,400 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนการท้าราคากลาง 

 

7 โครงการบุกเบิกถนนสายนาค้าทวด   
ซอย 9  หมู่ที่ 6 

247,400 - - - กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงใหม ่

 

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สาย SP แมนชั่น แยก 4 หมู่ที่ 8 

446,100 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนการท้าราคากลาง 

 

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สาย  SP  แมนชั่น  หมู่ที่ 8 

488,100 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนการท้าราคากลาง 

 

10 โครงการปรับปรุงถนนนลาดยางแบบ 
Asphaltic  Concrete   
สายเขากลาย-ห้วยขัน  หมู่ที ่3,4 

2,313,400 - 2,313,400 - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนงบประมาณ 

ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายคอกวัว  หมู่ที ่7 
 

318,100 - - 314,000 กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนเรียกท้าสัญญา 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายนายอ้าเภอ หมู่ที่ 1 

493,800 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการเน่ืองจาก 
ยังไม่ได้ขออนุมัติด้าเนินการ 

เนื่องจากเป็นโครงการท่ีตรงกับ 
ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ปี 2565 

 

13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายบ้านคลองขี่เปล-บ้านวังหีบ   
หมู่ที่ 7 

458,600 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการเน่ืองจาก 
ยังไม่ได้ขออนุมัติด้าเนินการ 

เนื่องจากเป็นโครงการท่ีตรงกับ 
ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ปี 2565 

 

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ  หมู่ที่ 7 

287,000 - - 283,000 กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอน 
เรียกท้าสัญญา 

 

15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายราษฎร์บูรณะ  หมู่ที่ 3 

495,600 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนการท้าราคากลาง 

 

16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic  Concrete   
สายหน้าโรงเรียนพานิชย ์ หมู่ที ่7 

484,400 - - 479,000 กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอน 
เรียกท้าสัญญา 

 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง   
หมู่ที่ 8 

1,712,100 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนรออนุมัติด้าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

การจราจรและ
ผังเมือง 

 

18 โครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจร
บริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่   
หมู่ที่ 8,2 

499,300 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนจัดท้าแบบรูป 
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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 โครงการจัดงานวันส้าคัญของชาติ  
หรืองานรัฐพิธี 
 

150,000 - - 1,900 งานธุรการ 
ส้านักปลัดเทศบาล 
 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยการใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดท้าพวงมาลา 

วันปิยะมหาราช 
 วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

 

2 โครงการจัดการการเลือกตั้ง 300,000 1,353,000 - - งานธุรการ 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการ 
โดยด้าเนินการจัดการการเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
ถึง 28 มีนาคม 2564 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
จัดการการเลือก เช่น ค่าวัสดุ

สิ่งพิมพ์ ,ค่าจัดส่งหนังสือ,ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์,ค่าอาหารว่าง,
ค่าตอบแทนกรรมการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีใช้ในโครงการ

เลือกตัง้ท้ังหมด 

 

3 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

233,000 - - - งานธุรการ 
ส้านักปลัดเทศบาล 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ขั้นตอน 

การท้าแบบรูปรายการก่อสร้าง 
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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 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ้าเภอทุ่งสง 

30,000 - - 30,000 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยด้าเนินการเบิกจ่าย 

ให้กับ อบต.น้้าตก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ้าเภอทุ่งสงมีศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

เป็นสถานท่ีกลางรวบรวม
กฎหมายและข้อมลู 

เกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร  
และให้ค้าแนะนา้ประชาชน 

จ้านวน 1 ศูนย ์
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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 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

216,000 - - 108,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ในไตรมาส 1-2 ด้าเนินการ

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงาน  

ศพด. ร.ร.บ้านหนองหว้า 
จ้านวน 2 คน ค่าตอบแทน

เดือนละ 9,000 บาท  
เป็นเวลา 12 เดือน 

 
 

 

2  โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

50,000 - 45,000 - งานการศึกษา 
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(อ้าเภอเป็นเจ้าภาพและยังไม่ได้

รับหนังสือแจ้งจัดงานจาก
อ้าเภอ) 
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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 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,750,600 - - 533,200 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนรายหัว 

 อัตราคนละ 1,700 บาท,และ
ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์  

คนละ 20 บาท จ้านวน 245 วัน 
 

 

 

 

4  ค่าอาหารเสริม (นม) 3,113,825 - - 1,751,113.92 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
จัดอาหารเสริมนมส้าหรับโรงเรียน 

และ ศพด. โดยตั้งไว้อัตรา 
คนละ 7.37 บท คิดจัดสรร 
จากยอดเด็กในระบบ LEC 

 

 

 
 

5 โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 

5,576,000 - - 2,630,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 

จ่าย 2 งวดงวดละ 50 วันส้าหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2563 สังกัด ศพฐ. 

จ้านวน 200 วัน ในอัตรา 20 
บาทต่อวันต่อคน 
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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 

ด้าเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-2 
โดยจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จ้านวน 

1 คน เดือนละ 9,000 บาท 
 เพื่อปฏบิัติงานฉีดพ่นสารเคมี/

หมอกควันก้าจัดยุงลาย 
ในเขตเทศบาลต้าบลชะมาย 

 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

85,000 - - 54,168 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีด 

ให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจา้ของและ
ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล 

ต้าบลชะมาย จา้นวน 1,556 ตวั 

 

3 โครงการส้ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว 

15,000 - - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

4 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 160,000 - 150,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และได้โอนลดงบประมาณเพื่อไปใช้
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความสะอาด(จา้งเหมาบริการ

ฝังกลบขยะ) 
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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 - - 204,950 กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง 
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล โดยจา่ย

ค่าตอบแทนตามจา้นวนการ
ให้บริการ คร้ังละ350 บาท ตั้งแต่

เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน
มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
เดือน ต.ค. 63 จ้านวน 120 ราย 
เดือน พ.ย. 6 จ้านวน 117 ราย 

เดือน ธ.ค. 63 จา้นวน 120 ราย 
เดือน ม.ค. 64 จ้านวน 120 ราย 
เดือน ก.พ. 64 จ้านวน 120 ราย 
เดือน มี.ค. 64 จ้านวน 120 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานรีสอร์ทผู้สงูอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000 - - - งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ยังไมได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(เพราะเป็นกิจกรรมท่ีต้องรวมกลุ่ม

และใกล้ชิดกัน) 

- 
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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 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระบบสมัครใจและการฝึกอาชีพ 

97,500 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย     ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนืองจากไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

- 

2 โครงการต้นกล้ายาเสพติด 25,000 - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย     ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศด้านดนตรี 

20,000 - 20,000 - งานพัฒนาชุมชน     
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณ 

(เนื่องจากการบริหารงานของ สป.
เรื่องงบประมาณมีข้อจ้ากัดจึงมี

ความจ้าเป็นท่ีจะต้องโอน
งบประมาณจากโครงการต่างๆท่ี

ไม่ได้ด้าเนินการ 
ไปยังโครงการเลือกตั้ง) 
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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 - - - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน
และประชาชน 

150,000 - 150,000 - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณ 

ใช้ในการเลือกตั้ง 
 

 

3 โครงการจัดงานท้าบุญตักบาตร
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

25,000 - - - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

4 โครงการจัดงานลอยกระทง 80,000 - - 80,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามวัตถุประสงค์โดยด้าเนินการท่ี

ท่าน้้าวัดเขากลาย หมู่ท่ี 3 
 

 

 5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 110,000 - - - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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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 
 

6 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุประจ้าปีงบประมาณ 2563 

5,000 - - - งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

 7 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 100,000 - - 100,000 งานการศึกษา   
ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยอุดหนุนวัดในเขตเทศบาล

ต้าบลชะมาย จ้านวน 2 วัด คือ
วัดเขากลาย 50,000 บาท, 

วัดวังหีบ 50,000 บาท 
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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 ุ(โครงการ
สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ) 

8,837,600 5,871,200 - 6,907,400 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1- 2 
โดยเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
เดือน ต.ค. 63 2,049 คน  
เป็นเงิน 1,354,500 บาท  
เดือน พ.ย. 63 2,060 คน  
เป็นเงิน 1,360,800 บาท  
เดือน ธ.ค. 63 2,074 คน 
 เป็นเงิน 1,369,100 บาท 
เดือน ม.ค. 64 2,084 คน 
เป็นเงิน 1,374,000 บาท 
เดือน ก.พ. 64 2,085 คน 
เป็นเงิน 1,374,100 บาท 
เดือน มี.ค. 64 2,095 คน 
เป็นเงิน 1,379,600 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 (โครงการ
สนับสนุนเสรมิสร้างสวสัดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ) 

1,663,200 - - 1,076,000   งานพัฒนา       
ชุมชน      
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยเบิกจ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ

เดือน ต.ค. 63 285 คน  
เป็นเงิน 231,400 บาท  
เดือน พ.ย. 63 291 คน  
เป็นเงิน 236,400 บาท  
เดือน ธ.ค. 63 300 คน 
 เป็นเงิน 243,600 บาท 
เดือน ม.ค. 64 300 คน 
เป็นเงิน 243,600 บาท 
เดือน ก.พ. 64 309 คน 
เป็นเงิน 250,400 บาท 
เดือน มี.ค. 64 307 คน 
เป็นเงิน 249,000 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 
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 

126,000 - - 51,000 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เดือน ต.ค. 63 17 คน  
เป็นเงิน 8,500 บาท 

เดือน พ.ย. 63 17 คน  
เป็นเงิน 8,500 บาท  
เดือน ธ.ค. 63 17 คน 
 เป็นเงิน 8,500 บาท 
เดือน ม.ค. 64 17 คน 
เป็นเงิน 8,500 บาท 

เดือน ก.พ. 64 17 คน 
เป็นเงิน 8,500 บาท 

เดือน มี.ค. 64 17 คน 
เป็นเงิน 8,500 บาท 

 

 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

280,000 - - 280,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจ่ายสมทบเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ต้าบลชะมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ เงินท่ีได้รับการจัดสรร

จาก สปสช.  
จ้านวน 559,125 บาท 
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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 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 - 20,000 - งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณ  

ไปโครงการเลือกตั้ง 

 

2 โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พื้นบ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

30,000 - - 30,000 งานพัฒนา       
ชุมชน      

ส้านักปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ 

โดยเบิกจ่ายเมื่อวันท่ี  
29 มกราคม 2564 โดยกลุ่ม
แพทย์แผนไทยได้จัดอบรมการ

นวดแผนไทยให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
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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 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม่ 

20,000 - - - งานพัฒนา       
ชุมชน     
 ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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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 - 25,000 - งานการเจ้าหน้าที่ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณไปใช้
เพื่อส่งกองทุนบ้าเหน็จบา้นาญ

ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 
 

 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน 

50,000 - - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

3 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากร 

25,000 - 22,036 - งานการ
เจ้าหน้าท่ี ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณไปใช้
เพื่อส่งกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) 
 

 

4 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น 35,000 - - - งานนิติการ  
กองวิชาการและ

แผนงาน 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

5 โครงการอบรมเครือข่ายนัก
ประชาสัมพันธ์ประจ้าชุมชน/หมู่บ้าน 
ต้าบลชะมาย 

20,000 - - - งาน
ประชาสัมพันธ์ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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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 

 
 

 
 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวที
ประชาคมเทศบาลต้าบลชะมาย 

50,000 - 5,500 7,550 งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด้าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวทีประชาคนเมื่อวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2563  
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต้าบลชะมายร่วมกับประชาคม
ต้าบลชะมายร่วมกันพิจารณา 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  

ครั้งท่ี 1/2564 

 

 7 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบตัิงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 

108,000 - - 54,000 งาน
ประชาสมัพันธ์ 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
ด้าเนินการโดยจ้างเหมาบุคคล

ธรรมดาเพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์  

จ้านวน 1 คน  
ค่าตอบแทนเดือนละ  

9,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

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 - - 357,600 งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
ด้าเนินการ 

โดยจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 
จ้านวน 8 คน ค่าตอบแทน 

เดือนละ 9,000 บาท  
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ

ประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 

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

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
ด้าเนินการ 

โดยจ้างเหมาพนักงานวิทยุ 
จ้านวน 1 คน ค่าตอบแทน 

เดือนละ 9,000 บาท  
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ 

และช่วยเหลือประชาชน 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

60,000 - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
ให้ลดลงต่้ากว่าปีท่ีผ่านมา  

(ด้าเนินการช่วงปีใหม่) 
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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 

 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000 - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล   

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

โดยด้าเนินการฝึกซ้อมแผน 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

และสถานประกอบการณ์ 
 

 

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

ส้านัก
ปลัดเทศบาล     

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่าย 

 

 

6 โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

310,000 - 300,000 - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล     

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากโอนลดงบประมาณ 

ไปโครงการเลือกตั้ง 

 

 7 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 700,000 - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล     
(จ่ายจากเงิน

รางวัล) 

ไม่ได้ด้าเนินการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท้าแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

20,000 - 10,000 - งานพัฒนาชุมชน 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงชะลอโครงการไว้เพ่ือด้าเนินการ

ในไตรมาสที่ 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

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 
- จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
จ้านวน 17 คน คนละ 9,000 บาท 
จ้านวน 12 เดือน 1,836,000 บาท 
- พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งให้
ทันสมัยรองรับการบริการประชาชน 
5,000 บาท 

 
 

1,836,000 
 
 

5,000 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

54,102 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2
จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน

ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
อ้าเภอทุ่งสงจ้านวน 17 คน  

คนละ 9,000 บาท  
จ้านวน 12 เดือน 

 

2 การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาล 

5,000 - - 5,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ขั้นตอนจัดซ้ือจัดจ้างจัดท้าป้าย

ประชาสัมพันธ์การแนะน้าขั้นตอน
ของเจ้าหน้าท่ีสถานีขนส่ง 

 

3 การจัดงาน จัดฝึกอบรมสัมมนา
บุคลากรในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ้าเภอทุ่งสง 

5,000 - - - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ้าเภอ

ทุ่งสง 

ไม่ได้ด้าเนินการ  

4 โครงการเปิดสถานธนานุบาลเทศบาล
ต้าบลชะมาย 

70,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
อยู่ในขั้นตอนการก้าหนด 

ราคากลางการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

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 โครงการจ้างเหมาบริการ 
ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

30,000 - - 11,712 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชน 
 ในการก้าจัดขยะติดเชื้อ 

ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท 
จ้านวน 12 เดือน 

 
 

 

2 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 

216,000 - - 107,100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา จ้านวน 2 คน ระยะเวลา 
12 เดือน ปฏิบัติงานรักษาความ

สะอาด ดังน้ี  
1.ถนนสายทุ่งสง-นาบอน,ถนน
สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ และถนน
สายนายอ้าเภอ 
2.สวนธารณะเขาตาเล่ง ถนน
ซอยเขาตาเล่งถึงสุดเขต
เทศบาลบริเวณตลาดใน 
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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 
 

 
 

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานก้าจัดส่ิงปฏิกูล 

108,000 - - 53,700 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2 
โดยจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา จ้านวน 1 คน ระยะเวลา 
12 เดือน ก้าจัดส่ิงปฏิกูลจาก
ครัวเรือน/สถานประกอบการ 

และเก็บขยะติดเชื้อตามท่ี 
ได้รับมอบหมายเดือนละ 2 ครั้ง 

จากสถานปะกอบการ  
(ประมาณ 16 ราย) 

 

4 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชน 
ในการฝังกลบขยะ) 

1,700,000 650,000 - 771,815.51 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1- 2 
โดยจ้างเหมาบริการเอกชน 
ฝังกลบก้าจัดขยะมูลฝอย  

สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
หมู่ท่ี 8 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครฯ 
 ในอัตราเฉลี่ยเดือนละ 420 ตัน 

ตันละ 430 บาท 
จ้านวน 12 เดือน 

 

5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกคัดแยก
ขยะและของเสียจากต้นทาง 

15,000 - 10,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และได้โอนลดงบประมาณเพื่อใช้

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสะอาด 

(จ้างเหมาบริการเอกชนในการ
ฝังกลบขยะ) 
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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  โครงการจดัท้าและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

150,000 - - 123,900 กองคลัง ด้าเนินการจัดท้าและปรับปรุง 
แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน  

1.โดยแบ่งโซนได้ 7 โซน บลอ็กได้ 
146 บล็อก เป็นจ้านวน 13,241 
แปลง   
2.ท้าการคัดลอกขอ้มูลที่ดินได้ 
13,214 แปลง 
3.ส้ารวจข้อมูลภาคสนามและจัดเก็บ
ภาษี 10,261 แปลง 

 

 2 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ 

324,000 - - 162,000 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

ด้าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-2
ด้าเนินการจ้างเหมาบุคคล 

เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
ส้ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อน้ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  

จ้านวน 3 คน ค่าตอบแทน 
เดือนละ 9,000 บาท 12 เดือน 

 

 

3 โครงการประชาสัมพันธ์การสร้าง
แรงจูงใจในการช้าระภาษีและให้ความรู้
ด้านภาษ ี

15,000 - - 3,024 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 

ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยจัดท้าปา้ยประชาสัมพันธ์

ก้าหนดการยื่นแบบแสดงรายการ
และก้าหนดระยะเวลาในการ 

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

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6  

ยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน

การคลัง 

 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน
พัสดุ 

15,000 - - - กองคลัง ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 

5 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 

15,000 - - - กองคลัง ไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(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 เก้าอี้ท้างาน  จ้านวน 3 ตัว  แบบพนัก
พิง 

12,000 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่ในขั้นตอน 
การด้าเนินการของพัสดุ 

 

2 ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง จ้านวน 5 ตู้ 24,500 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่ในขั้นตอน 
การด้าเนินการของพัสดุ 

 

3 โต๊ะท้างาน  จ้านวน 3 ตัว 11,100 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่ในขั้นตอน 
การด้าเนินการของพัสดุ 

 

4 เก้าอี้ปฏิบัติงาน (จ้านวน 2 ตัว) 12,000 - - 10,400 งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการจัดซ้ือซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน  
จ้านวน 2 ตัว 

เพื่อใช้ส้าหรับน่ังปฏิบัติงาน 

 

5 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 220,000 - - - งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
คาดว่าจะด้าเนินการในไตรมาสท่ี 3 

 

6 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก (จ้านวน 2 ตู้) 13,000 - - 9,000 งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก จ้านวน 2 ตู้ 

เพื่อใช้ส้าหรับจัดเก็บเอกสาร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

7 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 6,500 - - 5,950 งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจกทรงสูง 

เพื่อใช้ส้าหรับจัดเก็บเอสาร 

 

8 โต๊ะปฏิบัติงาน (ส้าหรับต้าแหน่งประเภท
อ้านวยการท้องถิ่น) 

6,000 - -  6,000  งานธุรการ 
ส้านัก

ปลัดเทศบาล 

ด้าเนินการจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน 
(ประเภทอ้านวยการทองถิ่น) 

 จ้านวน 1  ตัว  
ใช้ส้าหรับปฏิบัติงาน 

 

9 เก้าอี้ปฏิบัติงาน(ต้าแหน่งอ้านวยการ) 6,000 - - 6,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด้าเนินการจัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จ้านวน 1  ตัว  

ใช้ส้าหรับน่ังปฏิบัติงาน 

 

10 เก้าอี้ปฏิบัติงาน(ต้าแหน่งปฏิบัติงาน) 6,000 - - 6,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด้าเนินการจัดซ้ือเก้าอี้ปฏิบัติงาน 
จ้านวน 1  ตัว  

ใช้ส้าหรับน่ังปฏิบัติงาน 

 

11 โต๊ะปฏิบัติงาน 6,000 - - 6,000 กองวิชาการ
และแผนงาน 

ด้าเนินการจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงาน 
เพื่อใช้ส้าหรับปฏิบัติงาน 
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1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เก้าอี้ 4,500 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

2 เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 4,000 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

3 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 30,000 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จะต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

สถานธนานุบาล 

4 เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ 11,800 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

5 เครื่องอ่านลายน้ิวมือแบบความเร็วสูง 5,800 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

6 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) 60,000 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

7 ตู้ติดประกาศ 20,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

8 ตู้นิรภัย 45,000 - - - กองวิชากรและ
แผนงาน 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
 เนื่องจากตู้นิรภัยติดต้ังพร้อมกับ 

อาคารสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 

9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,500 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 
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1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1  ชั้นคัลเลอร์ล็อคแบบ 3 ชั้น 35,000 - - 35,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

ด้าเนินการจัดซ้ือชั้นคัลเลอร์ล็อค 
แบบ 3 ชั้น เพื่อใช้ส้าหรับจัดเก็บ

เอกสารและสิ่งของของ ศพด. 

 

2 ชั้นวางนิทานแบบพลาสติก 24,000 - - 24,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

ด้าเนินการจัดซ้ือชั้นวางนิทานแบบ
พลาสติก เพ่ือใช้ส้าหรับจัดวาง

หนังสือนิทานของ ศพด. 

 

3 ชั้นวางรองเท้าเด็กเล็ก 37,500 - - 37,500 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

ด้าเนินการจัดซ้ือชั้นวางรองเท้า 
เด็กเล็ก เพื่อใช้ส้าหรับวางรองเท้า

เด็กเล็กของ ศพด. 

 

4 โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ 21,000 - - 21,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

จัดซ้ือโต๊ะขาพับอเนกประสงค์  
เพื่อใช้ส้าหรับ ศพด. 

 

 

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 ชั้นเก็บแฟ้ม 4,500 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ  
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 รถจักรยานยนต์ จ้านวน 1 คัน 46,300 - - - กองคลัง ไม่ได้ด้าเนินการ 
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 138,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
 เนื่องจากตู้นิรภยัติดต้ังพร้อมกับ 

อาคารสถานธนานุบาล 

สถานธนานุบาล 
 

2 ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบ 
ไร้สายพร้อมติดต้ัง 

75,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ สถานธนานุบาล 

3 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
แบบ 8 ช่อง 

22,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ สถานธนานุบาล 
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4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องช่วยสอนล้าโพงขยายเสียงพกพา 16,000 - - 16,000 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

 

ด้าเนินการจัดซ้ือเครื่องช่วยสอนล้าโพง
ขยายเสียงพกพา เพื่อใช้ส้าหรับ 

การเรียนการสอนของ ศพด.วัดวังหีบ 

 

2 เครื่องเล่น ดีวีดี 16,500 - - 16,500 งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

ด้าเนินการจัดซ้ือเครื่องเล่น  
ดีวีดี เพื่อใช้ส้าหรับการเรียนการสอนของ 

ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 เครื่อง 
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4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องเล่น CD 5,000 - -  - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

2 ตู้ล้าโพงเสียงกลาง/แหลม พร้อมดอก
ล้าโพง 

30,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

3 ตู้ล้าโพงเสียงเบสพร้อมดอกล้าโพง 25,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

4 ปรีไมล์ 2,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

5 ปรีแอมป์ 3,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

6 เพาว์เวอร์ขับเสียงกลาง 10,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

 

7 เพาว์เวอร์ขับเสียงเบส 10,000 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการจัดซ้ือ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 
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5.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องตัดหญ้า จ้านวน 1 เครื่อง  9,500 - - - กองช่าง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

 

5.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 คูลเลอร์น้้าสแตนเลส 35,000 - - - งานการศึกษา 
ส้านักปลัด 

อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดซ้ือ  
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5.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องน้้าเย็น 1 หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่้าน้้า 6,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ สถานธนานุบาล 
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6.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 จ้านวน 3 เครื่อง 

66,000 
 

- - - 
 

กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 จ้านวน 1 เครื่อง 

30,000 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank 
printer) จ้านวน 4 เครื่อง 

30,000 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ingiet printer) 
ส้าหรับกระดาษขนาด A3 จ้านวน 1 
เครื่อง 

6,300 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด้าชนิด 
Network แบบท่ี 1 จ้านวน 2 เครื่อง 

17,800 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

6 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวล 
แบบท่ี 1 

22,000 - - - กองคลัง อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กส้าหรับงาน
ประมวลผล 

22,000 - - - งานธุรการ 
ส้านักปลัด 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
คาดว่าจะด้าเนินการในไตรมาส 3 

 

8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank 
printer) 

7,500 - - - งานธุรการ 
ส้านักปลัด 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
คาดว่าจะด้าเนินการในไตรมาส 3 

 

9 เครื่องส้ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 2,500 - - - งานธุรการ 
ส้านักปลัด 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
คาดว่าจะด้าเนินการในไตรมาส 3 

 

10 เครื่องส้ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 2,500 - - - กองวิชาการ
และแผนงาน 

ไม่ได้ด้าเนินการ 
คาดว่าจะด้าเนินการในไตรมาส 3 
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล
(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว)  จ้านวน 1 เครื่อง แบบท่ี 2 

30,000 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับ
ประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง 

22,000 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ  

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี จ้านวน 1 เครื่อง 

15,000 - - - กองช่าง ไม่ได้ด้าเนินการ  
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6.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 90,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

 
 

สถานธนานุบาล 

2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น 

44,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

 
 

สถานธนานุบาล 

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด้าชนิด 
Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) 

15,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

4 เครื่องส้ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 7,500    กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

5 เครื่องส้ารองไฟฟ้าขนาด 2 kVA 12,000    กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

6 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 2,100 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส้าหรับ
รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
 ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core)  
ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

28,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

8 ชุดโปรแกรมจัดการส้านักง่านท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

12,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส้าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทฺธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

7,600  - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

10 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน 
สถานธนานุบาล 

216,700 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

11 หน่วยความจ้าส้ารองภายนอกแบบ USB 
3.0 ความจุ 1TB 

1,600 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง 

2,800 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

13 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1  PORT 3,800 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 

14 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Deader) 

1,400 -- - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ 
ในขั้นตอนก้าหนดราคากลาง 

สถานธนานุบาล 
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7.ประเภทครภุัณฑ์อ่ืน 

7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 กระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา 77,400 - - - งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณะภัย 
ส้านักปลัด 

อยู่ระหว่างด้าเนินกรจัดซ้ือจัดจ้าง - 

2 แผงเหล็กกั้นจราจร 125,000 - - - งานป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณะภัย 
ส้านักปลัด 

อยู่ระหว่างด้าเนินกรจัดซ้ือจัดจ้าง  
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7.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/ 
ผลการประเมินโครงการ 

หมายเหตุ 

1 เครื่องชั่งน้้าหนักทองค้าและเพชร 
ผลิตภัณฑ์ AND รุ่น FX-3000i 

36,000 - - - กองวิชาการและ
แผนงาน 

ยังไม่ได้ด้าเนินการ 
เนื่องจากค้าชี้แจงงบประมาณผิดพลาด 

ต้องแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณ 

สถานธนานุบาล 

 

 

 


