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รายงานการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   
.................................................. 

บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลท่ายาง ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม ่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2564

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4,592,900 - โดยก่อสร้างศาลากลางน้้า กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร กองช่าง ยังไมไ่ด้ด้าเนนิการ

สระน้้าหนองบัว พร้อมทางเดินกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 397.50 ตารางเมตร และก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้้าหนองบัว กว้าง 5 

เมตร ยาว 563 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,815 ตร.ม. 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ 4,349,000 4,319,000.00 ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนพรุพี กองช่าง ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ติกคอนกรีต ชุมชนพรุพี ต้าบลท่ายาง ต้าบลท่ายาง จ้านวน 3 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 4,560 ตารางเมตร

3 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าภายใน 100,000 89,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดคูระบายน้้า ค่าจ้างเหมาขุดลอก    กองช่าง ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เขตเทศบาล คูระบายน้้าภายในเขตเทศบาล

4 โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนน 500,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ     กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ

/ไหล่ทาง ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า คูระบายน้้า และอื่นๆ 

ภายในเขตเทศบาล 1
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดอืน (ตั้งแตเ่ดอืนตลุาคม 2564 ถึงเดอืนมนีาคม 2565)

๑. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เช่น ส้านักปลัดฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

วันเทศบาล ค่าอาหารส้าหรับเล้ียงพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ 100,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ส้านักปลัดฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ และการจัด

งานรับเสด็จ-ส่งเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

เช่น ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าเคร่ืองราชสักการะ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 30,000 13,130 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลด ส้านักปลัดฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ทางถนน อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ เช่น วันสงกรานต์ 

วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เป็นค่าใชจ่าย เช่นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร.

หรืออื่นๆ ที่นายกเทศมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน และอื่นๆ  2

๒.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

๒.3 แผนงาน การศึกษา

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสงัคม

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 921,190 472,161 เพื่อเป็นค่าด้าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร กองการศึกษา ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

สถานศึกษา สถานศึกษา ดังนี้

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลท่ายาง

  ๑.๑ ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลท่ายางตลอดปีการศึกษา จ้านวน

นักเรียน ๓๐ คน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท จ้านวน ๒๔๕ วัน 

เป็นเงินจ้านวน๑๕๔,๓๕๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)  

 ๑.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ 

บาท/ปี จ้านวน ๕๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)  

 ๑.๓ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จ้านวน

 ๓๐ คน จ้านวน ๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)  

 ๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป ีจ้านวน 

๓๐ คน จ้านวน ๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)  

  ๑.๕ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตตราคนละ ๓๐๐ บาท /ปี  

จ้านวน ๓๐ คน จ้านวน ๙,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)  

  ๑.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี  

จ้านวน ๓๐ คน จ้านวน ๑๒,๙๐๐ บาท   

(งบประมาณจัดสรร) 

3

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ



พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565
๒.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลท่ายาง

  ๒.๑ ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาล

ต้าบลท่ายางตลอดปีการศึกษา จ้านวนนักเรียน ๗๘ คน 

อัตรามื้อละ ๒๑ บาท จ้านวน ๒๐๐ วัน เป็นเงินจ้านวน 

๓๒๗,๖๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)   

  ๒.๒ ค่าใช่จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Wireless 

Fidelity : Wi-Fi เป็นเงินจ้านวน ๗,๒๐๐ บาท 

(งบประมาณจัดสรร)  

  ๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๘๕๐/

ภาคเรียน ๑,๗๐๐/ปี จ้านวน ๗๘ คนเป็นเงิน ๑๓๒,๖๐๐ 

บาท (งบประมาณจัดสรร)  

  ๒.๔ ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐/ปี จ้านวน ๗๘ คน 

เป็นเงินจ้านวน ๑๕,๖๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)   

  ๒.๕ ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๑๐๐บาท/ภาคเรียน 

๒๐๐ บาท/ป ีจ้านวน ๗๘ คน เป็นเงินจ้านวน ๑๕,๖๐๐ 

บาท (งบประมาณจัดสรร)   

  ๒.๖ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท/ปี 

จ้านวน ๗๘ คน เป็นเงินจ้านวน ๒๓,๔๐๐ บาท 

(งบประมาณจัดสรร)  

4

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565



  ๒.๗ ค่ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน คนละ ๒๑๕ 

บาท/ภาคเรียน ๔๓๐บาท/ปี จ้านวน ๗๘ คน เป็นเงิน

จ้านวน ๓๓,๕๔๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)   

  ๒.๘ ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย 

     ๒.๘.๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ เป็นจ้านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านดนตรี เป็นจ้านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

ด้านกีฬาเป็นจ้านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ด้านศิลปะ เป็นจ้านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)  

     ๒.๘.๕ โครงการค่ายหนูน้อยเบิกบาน (ต้อนรับ

นักเรียนใหม่) จ้านวน ๔,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

5

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565
     ๒.๘.๖ โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันส้าคัญ 



จ้านวน ๑๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๗ โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ 

จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๘ โครงการหนูน้อยเกษตรพอเพียง 

จ้านวน ๓,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๙ โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ้านวน ๗,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๑๐ โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง

(ทัศนศึกษา) จ้านวน ๑๖,๔๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๑๑ โครงการหนูน้อยยุค Thailand ๔.๐

จ้านวน ๔,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๑๒ โครงการหนูน้อยประดิษฐ์ของเล่น

จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุ จ้านวน ๓,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๑๓ โครงการสารสัมพันธ์ จ้านวน ๔,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล)

     ๒.๘.๑๔ โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา เป็นเงินจ้านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(งบประมาณเทศบาล) 6

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565
3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการแข่งขันทางวิชาการของ กองการศึกษา ไม่ได้ด้าเนินการ

โรงเรียนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร (เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควดิ 19)



และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าของ

ขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นส้าหรับการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ไม่ได้ด้าเนินการ

เช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าดอกไม้ (เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควดิ 19)

ค่าเอกสาร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ 

5 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,211,050 648,590 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับเด็กนักเรียน กองการศึกษา ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

(ผูกพัน) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

ในเขตเทศบาลต้าบลท่ายาง จ้านวน ๒ โรงเรียน 

๑. โรงเรียนวัดท่ายาง  ๙๙๒,๖๐๐ บาท

๒. โรงเรียนวัดควนสระบัว ๒๑๘,๔๕๐ บาท

6 ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 2,175,600 1,102,500 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่ายาง กองการศึกษา ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

วัดท่ายาง จ้านวน ๒,๑๗๕,๖๐๐ บาท

7 ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 478,800 237,300 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดควนสระบัว กองการศึกษา ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

วัดควนสระบัว จ้านวน ๔๗๘,๘๐๐ บาท 7

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 160,000 99,750 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของการให้ กองสาธารณสุขฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

บริการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้กับ

๒.4 แผนงาน สาธารณสขุ



หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอื่นๆ ที่จ้าเป็น

2 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ 30,000 6,400 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ กองสาธารณสุขฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลือดออก เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน/จ้างเหมาบริการ

ฉีดพ่นหมอกควัน ค่าหน้ากากอนามัย แลค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ 50,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการควบคุมและ กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

สุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์

ตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น

8

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

4 อุดหนุนโครงการพระราชด้าริด้าน 140,000 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบล กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

สาธารณสุข ท่ายาง ส้าหรับเป็นค่าด้าเนินงานตามโครงการพระราช

ด้าริด้านสาธารณสุข โดยให้มีมติที่ประชุมชุมชน เลือกท้า

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 3 



โครงการ โดยมอบให้คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต้าบล

ท่ายาง ทั้ง 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท 

เป็นเงิน 140,000 บาท 

5 โครงการควบคุมและป้องกันโรค 30,000 29,880 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกัน กองสาธารณสุขฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

อุบัติใหม่ โรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าจัดซ้ือน้้ายาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ในการ

ควบคุมป้องกันโรค และอื่นๆ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 20,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการป้อง ส้านักปลัดฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ยาเสพติด กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,การจัดต้ังชมรม TO BE

NUMBER ONE และการด้าเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ฯลฯ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน 50,000 - เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นค่า กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ใช้จ่ายต่างๆในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม  

๒.5 แผนงาน สงัคมสงเคราะห์



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่า

ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวงดุริยางค์

ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นในโครงการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น  กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

การจัดอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในพิธีเปิด –ปิด ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส้าหรับใช้

ในการจัดงานจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย

10

ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

3 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 15,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

เข้มแข็ง ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวัสดุส้าหรับใช้ในโครงการฯค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ้าเป็นในโครงการ

๒.6 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



4 โครงการจัดท้าแผนชุมชน 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

และกิจกรรมขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 ส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ 20,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขัน กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ต่างๆ กีฬาในระดับต่างๆ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ส่งทีมกีฬา

เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร และ

น้้าด่ืม ค่าวงดุริยางค ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

11

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

2 อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท้าการปกครองอ้าเภอ  กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

อ้าเภอ ทุ่งใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน

และประชาชน อ้าเภอทุ่งใหญ่ ประจ้าป ี2565

3 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 5,000 5,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา ด้าเนินการแล้วเสร็จ

เช่น ค่าอาหารส้าหรับถวายพระ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าดอกไม้

ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒.7 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



4 โครงการจัดงานวันกตัญญู 5,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันกตัญญู ประเพณี กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

สงกรานต์ รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดดอกไม้  

ค่าน้้าด่ืม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่ามหรสพ ค่าเคร่ืองเสียง 

ค่าอุปกรณ์ส้าหรับท้าอุโมงค์น้้าเล่นสงกรานต์ และอื่นๆ 

5 โครงการจัดงานวันสาร์ทเดือนสิบ 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และน้้าด่ืม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุในการ กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

จัดงาน และอื่นๆ

6 อุดหนุนการจัดงานประเพณี 5,000 - อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอทุ่งใหญ่

12

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

7 อุดหนุนโครงการปากปีปากเดือน 5,000 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดควนสระบัว ในการ กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

จัดโครงการปากปีปากเดือน เช่น ค่าเช่าเต้นท โตะ เก้าอี้

 ค่าดอกไม้ ค่าจ้างจัดดอกไม้ ฯลฯ 

8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 10,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษา ไม่ได้ด้าเนินการ

ลอยกระทง ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเย็น (เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควดิ 19)

และน้้าด่ืมค่าอาหารว่าง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าถ้วยรางวัล

ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่า



มหรสพ ดนตรี ค่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตอบ

แทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยและด้านจราจร ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

9 อุดหนุนโครงการส่งหมรับและ 10,000 - อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

รถหมรับเข้าร่วมประกวดในประเพณี ให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอทุ่งใหญ่

เทศกาลเดือนสิบ

10 อุดหนุนการจัดงานส่งเสริมประเพณี 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท้าการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่ กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ลากพระและกาชาดอ.ทุ่งใหญ่ ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างศิลปินการแสดง

การประกวดกรองยาว ค่าสถานที่ เรือพนมพระ ฯลฯ

13

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

11 อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริม 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมต้าบลท่ายาง กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะและ เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

ลากพระ และลากพระเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าตกแต่งเรือพนม

พระ ค่าอาหารค่าน้้าด่ืม ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ปัจจัย

ถวายพระ ฯลฯ 

3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 15,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กองสวัสดิการสังคม ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ในชุมชน ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวัสดุส้าหรับใช้ในการจัดงานจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท้าเกียรติบัตรและ

กรอบรูป ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น

ในโครงการ

14

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมสู่เมือง 50,000 1,550 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมสู่เมือง กองสาธารณสุขฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

น่าอยู่อย่างยั่งยืน นา่อยู่อย่างยั่งยืน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น 

2 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื 30,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าก่อสร้างโรงเพาะช้ากล้าไม้  กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ค่าจัดท้าป้ายชื่อต้นไม้ ค่าวัสดุเพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น ดิน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แกรบ ถุงเพาะ ปุ๋ย และอื่นๆ

4. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงาน การเกษตร



สยามบรมราชกุมารี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะ 500,000 156,300 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ของเทศบาลต้าบลท่ายาง

15

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 3,000 792 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 20,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ส้านักปลัดฯ ยังไมไ่ด้ด้าเนนิการ

เสริมคุณธรรม พัฒนาคน มุ่งสู่งาน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย 

สานจริยธรรม น้าจรรยา แก้ปัญหา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การทุจริต

3 จัดท้าวารสาร 100,000 100,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

5. ยทุศาสตร์  การพัฒนาการเมอืง การบริหาร

 5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป



4 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 25,000 25,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ บางรูปในโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการองค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ

ระดับอ้าเภอ

5 โครงการการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 20,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม ค่าอาหาร ค่าอาหาร ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

(ไม่ใช้งบประมาณ) ว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

16

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

6 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน 25,000 24,970 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ กองคลัง ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างช่างโยธา เจ้าหน้าที่ส้ารวจ

และจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารนอก

เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ล าดับ ประเภทครุภณัฑ์ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

บัญชคีรภัุณฑ์

 1. แผนงาน บริหารทั่วไป



1 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,500 7,300 จัดซ้ือโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

- โต๊ะท้างานชนิดเหล็ก

- มีล้ินชักและช่องเก็บของ

- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 75 X 150 X 75 

เซนติเมตร
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ล าดับ ประเภทครุภณัฑ์ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

2 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 13,000 12,400 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท้างานส้าหรับผู้บริหาร  ส้านักปลัดฯ ด้าเนินการแล้วเสร็จ

จ้านวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต้่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้

- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้้า หุ้มด้วยหนังเทียม

- มีที่เท้าแขน

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท้างานส้าหรับพนักงาน

เทศบาลประเภทสายบริหาร จ้านวน 1 ตัว ราคา 5,000 

บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต้่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้

- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้้า หุ้มด้วยหนังเทียม

- มีที่เท้าแขน

 2. แผนงาน การศึกษา



ล าดับ ประเภทครุภณัฑ์ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 14,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้รับประทานอาหาร กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ส้าหรับนักเรียนอนุบาล ขนาดกว้าง X ยาว X สูง 

ไม่น้อยกว่า 30 X 120 X 30 จ้านวน 8 ตัว 
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ล าดับ ประเภทครุภณัฑ์ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

2 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 14,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหารส้าหรับนักเรียน กองการศึกษา ยังไม่ได้ด้าเนินการ

อนุบาล ขนาดกว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 60 X 120 

X 50 เซนติเมตร จ้านวน 4 ตัว

ล าดับ ประเภทครุภณัฑ์ เทศบัญญัติ งบประมาณ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ ด าเนินงาน (เบิกจา่ย) รับผิดชอบ

พ.ศ.2565 รายจา่ยประจ าปี 2565

1 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,500 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท้างานจ้านวน 1 ตัว โดยมีคุณ กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ

ลักษณะ ดังนี้

- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต้่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้

- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้้า หุ้มด้วยหนังเทียม

- มีที่เท้าแขน

 3. แผนงาน สาธารณสขุ



2 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,500 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท้างานชนิดเหล็ก จ้านวน 1 ตัว  กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการ

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โต๊ะท้างานชนิดเหล็ก

- มีล้ินชักและช่องเก็บของ

- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 75 X 150 X 75 

เซนติเมตร
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.



          สรุปผลการด าเนินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ที่ต้ังงบประมาณ

ด าเนินการ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

 

ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ 

 
 
 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย   
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 2 1 1 - 4,408,000 

2. การพัฒนาคนและเสรมิสร้างความ
มั่นคงทางสังคม 
 

31 1 8 19 3 2,614,711 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 - - 1 - - 

4. การพัฒนาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3 - 2 1 - 157,850 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

6 5 - 1 - 150,762 

บัญชีครุภณัฑ ์ 6 2 - 4 - 19,700 

รวม 51 10 11 27 3 7,351,023 
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