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ส่วนที่ 1 
บทน า 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว
และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแผนแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งออกเป็น  ๔ แนวทางดังนี้ 
 1. ท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาต าบลท้องถิ่น น าไป
จัดท าแผนงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 
 2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนเป็น
เป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอและมีหน่วยงาน หรือ องค์กรอ่ืนมี
ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
 3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรเอกชนอื่น ในการ
ด าเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
 4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณ และการด าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล
ท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
ตามล าดับ 
 
หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการก ากับดูแลของ
ปลัดเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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การติดตามประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผน 
 การติดตาม (Monitoring) ในการติดตามนั้น จะท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนถึง
ระยะใดแล้วซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารติดตามได้ ว่าการด าเนินการตามแผนมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผลแผน (Evaluation) จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 
2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตามเหมาะสม 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
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  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   1.3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   1.3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   1.3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   1.3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   1.3.5 พันธกิจ 5 คะแนน 
   1.3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ 5 คะแนน 
   1.3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน 
   1.3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 คะแนน 
   1.3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน 
   1.3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   2.5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการพัฒนา 10 คะแนน 
   2.5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   2.5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 คะแนน 
   2.5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   2.5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3ปี) 3 
คะแนน 
   2.5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ) 4 คะแนน 
   2.5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   2.5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง 3 คะแนน 
   2.5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ 5 คะแนน 
   2.5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
   2.5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 5 คะแนน 
   2.5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 4 คะแนน 
   2.5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   2.5.14 หน่วยงานรับผิดชอบสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 3 คะแนน 
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  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่

โดยที่    “ การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า
เป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการ
วางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตาม
ประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา(full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญใน
การท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุ ประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย  เชื่อถือได้ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดข้ึนก่อนหน้าที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและ
การประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตาม
แผนภาพดังนี้ 
  

 
  
จากกรอบแนวความคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่ม
จากการได้รับทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา  ( input   
monitoring)   การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเพ่ือเทียบกับเป้ าหมายที่ก าหนดไว้  
(performance  monitoring)  การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขในเชิงการบริหารแผน  เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา  และยังมีระบบประเมินผลมาประเมินว่า
เมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome)  ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  อย่างไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับ
ผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการนั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและ
ประเมินผลก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  
เช่น ขาดความชัดเจน  หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 
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2.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน เรียกว่า“แผน
ยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏไว้ในรูปแบบ 
ของการรายงานในทุกช่วงของยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล”หรือ 
M&E  Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล  รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพของใน
ภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early  Warning  
System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด  การด าเนินการตามแผนที่
เกิดข้ึนเป็นอย่างไร  เพื่อประโยชน์จากการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 

      2.2 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก 

คือ ของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์  
(Output,Goal)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้  ดังนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า(Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี”เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์จะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT)  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจังหวัดไว้โดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E 
UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ครั้งนี้  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  1 แบบช่วยก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือ  อย่างไร 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้ง
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตามราย
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 
4(กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว  เป็นการติดตามผลชั้นกลาง ( IR หรือ  
Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วยในการประสานแผน
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด  ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดี
หรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้  การติดตามในช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า(Early   Warning  System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถ
น าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่  M&E  Unit  หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนี้  โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่  แบบรายงาน
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการ
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ด าเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหา  และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,  Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า“การ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์”ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่
ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E  Unit  ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับ   บุคลากร  หน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้  และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่  
3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่เลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3) 
 

2.3 ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 
 จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้  2 ระดับใหญ่  คือระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) ซึ่งจะเป็น M&E  
Unit ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล องค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินผล
ด้วยตนเอง Self-Assessment Unit เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E  Unit ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมีบทบาทหลัก 3 บทบาท ในการ
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data   base) บทบาทเป็นนักวิเคราะห์โครงการ (project  Analyst) และ
บทบาทการเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  (Strategic  Linkage) 

แผนภาพแสดงความเป็นระบบของการรายงาน 
ในระบบการติดตามจาท้องถิ่นสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด 
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2.4 หน้าที่ของหนว่ยติดตามและประเมินผล 
 จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่า หน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ ระดับบน
หรือระดังจังหวัด และระดังล่าง หรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและประเมินผลจะมี
หน้าที่หลักๆ ด้วยกัน 3 ประการคือ 

1. หน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการ 
ด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดย 

-ในระดับล่าง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงใน 
การเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานของโครงการต่างๆ และการด าเนินงานที่ได้มีการระบุ
เอาไว้ ตามแบบรายงานที่ก าหนด แล้วจัดท าเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้ รับทราบถึง
ระดับความส าเร็จของแผนงาน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วยติดตามและ
ประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป 

- ในระดับบน คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผล จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วย 
ติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดท าแผนข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียว นอกจากนั้นก็
ควรจัดเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพ่ือแจกจ่ายทั้งหน่วยงาน
ภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 
 2.   หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and 
validation) เมื่อได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
นี้ โดย 
      - ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ด าเนินงานของโครงการและด าเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานทิศทาง
ของโครงการว่าได้ด าเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้ได้หรือไม่แล้วจัดท าเป็นรายงานเพื่อการ
รับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน
ด้วย 
      - ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวม
รายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการด าเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม ท า
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง 
โดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพ้ืนที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตาม
และประเมินผลในระดับล่างเป็นจุดๆ นอกจากนี้หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรท าหน้าที่เป็นผู้ให้
ค าแนะน าหน่วยติดตามและประเมินผลระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก 
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 3.   หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการ
ประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกันการประสานงานและการจัดการประชุมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการท างานเพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการและการด าเนินงานตาม
แผนงานว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใด นอกจากนั้นหน่วยติดตามและประเมินผล
ยังควรทบทวนงานที่ได้ท ามาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดท ารูปของรายงานประจ าปี 
 

แผนภาพ 
หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล 
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2.5 แบบรายงาน 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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 2.5.1 แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 
  2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วย
ติดตามประเมินผล 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีการก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 

 2.5.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือน
แรกของปีงบประมาณ 
 
  4. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อหน่วยงาน  
   -ไตรมาสที่รายงาน 
  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี 
   -จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   -ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 2563 
   -การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   -โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
  ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 2.5.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน 
คือ (1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายนของปี
ถัดไป) 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ3ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -ชื่อหน่วยงาน 
   -วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
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  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
   -ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   -ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
    การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 
 2.5.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -เพศ 
   -อายุ 
   -การศึกษา 
   -อาชีพหลัก 
 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
   5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 2.5.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -เพศ 
   -อายุ 
   -การศึกษา 
   -อาชีพหลัก 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
   5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เทศบาลต าบลสีมามงคล 
 
วิสัยทัศน์  
  
   “ต าบลน่าอยู่  ควรคู่การท่องเที่ยว” 

 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง 
 3. ปราศจากยาเสพติด 
 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ 
          ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลสีมามงคล 

ประเด็นการประเมิน 
มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 
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  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลสีมามงคล 
 2. รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 

  ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 - 0 - 10 900,000 11 33,900,000 10 900,000 31 35,700,000 

2. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการอยา่งมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

0 - 18 3,742,500 46 9,783,900 34 3,652,400 33 3,452,400 131 20,631,200 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน 

0 - 6 12,160,000 64 20,864,480 64 20,864,480 64 20,864,480 198 74,753,440 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0 - 0 - 1 50,000 6 7,200,000 7 7,250,000 14 14,500,000 

แ  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 - 0 - 13 845,000 6 1,220,000 18 9,101,000 37 11,166,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

0 - 0 - 3 1,150,000 3 1,150,000 6 2,300,000 12 4,600,000 

รวมท้ังสิ้น 0 - 24 15,902,500 137 33,593,380 124 67,986,880 138 43,867,880 423 161,350,640 
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2.2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

0 - 0 - 2 6,800,000 0 - 0 - 2 6,800,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปญัหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

0 - 0 - 6 1,500,000 4 533,000 4 533,000 14 2,566,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000 1 100,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

0 - 0 - 15 3,497,000 9 14,270,000 1 1,900,000 25 19,667,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวมท้ังสิ้น 0 - 0 - 23 11,797,000 13 14,803,000 6 2,533,000 42 29,133,000 
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2.3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

0 - 0 - 2 320,000 0 - 0 - 2 320,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปญัหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

0 - 0 - 2 180,000 1 50,000 1 50,000 4 280,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000 1 100,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

0 - 0 - 10 2,692,000 17 7,630,000 9 9,600,000 36 19,922,000 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวมท้ังสิ้น 0 - 0 - 14 3,192,000 18 7,680,000 11 9,750,000 43 20,622,000 
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2.4 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0              -    0              -    0               -    0              -    1       50,000  1        50,000  

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

0              -    0              -    0               -    6    1,650,000  2     700,000  8    2,350,000  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปญัหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

0              -    0              -    0               -    6   8,500,000  1      100,000  7    8,600,000  

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0              -    0              -    0               -    0              -    0               -    0                 -    

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

0              -    0              -    0               -    3   1,240,000  6   3,460,000  9    4,700,000  

6. ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

0              -    0              -    0               -    0              -    0               -    0                 -    

รวมท้ังสิ้น 0              -    0              -    0               -    15 11,390,000  10   4,310,000  25  15,700,000  
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2.5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

0 - 0 - 0 - 2 2,150,000 3 380,000 5 2,530,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปญัหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

0 - 0 - 0 - 1 3,600,000 3 3,800,000 4 7,400,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0 - 0 - 0 - 0 - 2 700,000 2 700,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

0 - 0 - 0 - 0 - 13 5,023,000 13 5,023,000 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวมท้ังสิ้น 0 - 0 - 0 - 3 5,750,000 21 9,903,000 24 15,653,000 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลสีมามงคล  23 
 

2.6 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่2561 ปีที ่2563 ปีที ่2563 ปีที ่2564 ปีที ่2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปญัหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 400,000 1 400,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,300,000 1 1,300,000 

6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวมท้ังสิ้น 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,700,000 2 1,700,000 
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 2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 การเบิกจ่ายเฉพาะกิจกรรม/โครงการพัฒนา ไม่รวมรายจ่ายประจำ 
 

ยุทธศาสตร ์ จำนวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
พ.ศ.2564 

โครงการตาม
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำ     
ปี พ.ศ. 2564 

งบประมาณตาม
เทศบัญญตัิ 
งบประมาณ

รายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายจากงบปกต ิ จำนวน
โครงการ
ทีจ่่ายจาก
เงินสะสม 

ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม 

เบิกจ่ายจากเงินสะสม รวมเบิกจ่าย 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

11 3 290,000.00  1 33.34 5,781.00 1.99 0 0.00 0.00 0.00 5,781.00 1.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การบริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

42 19 3,284,500.00 10 52.64 1,655,074.76 50.39 0 0.00 0.00 0.00 1,655,074.76 50.39 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา
สังคมและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

76 49 25,077,800.00 26 53.07 16,816,110.07 67.06 1 3,600,000.00 2,306,700.00 64.08 19,122,810.07 66.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการ
เกษตร 

6 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
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ยุทธศาสตร ์ จำนวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
พ.ศ.2564 

โครงการตาม
เทศบัญญตัิ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำ     
ปี พ.ศ. 2564 

งบประมาณตาม
เทศบัญญตัิ 
งบประมาณ

รายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

เบิกจ่ายจากงบปกต ิ จำนวน
โครงการ
ทีจ่่ายจาก
เงินสะสม 

ตั้งจ่ายจากเงิน
สะสม 

เบิกจ่ายจากเงินสะสม รวมเบิกจ่าย 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

35 18 12,409,100.00 3 16.67 252,895.77 2.04 0 0.00 0.00 0.00 252,895.77 2.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

3 2 530,000.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00  0.00 

รวม 173 91   41,591,400.00  40 43.96 18,729,861.00 45.03 1 3,600,000.00 2,306,700.00 64.08 21,036,561.60 46.55 

 
 2.5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
   1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี 2564 รวมทั้งสิ้น 173 โครงการ 
  2. จำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 91 โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ ( 91x100 ) = 52.61 

                173 
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 2.6 รายละเอียดโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนิน

โครงการ 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาด 

ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การดูแลรักษาความสะอาด 

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

15,000 5,781 ต.ค.2563 - 
ก.ย.2564 

 
 

   

2 โครงการขยะมีค่าที่
สีมามงคล 

ประชาชนร่วมมือในการลด
ปริมาณขยะมลูฝอยจาก
แหล่งกำเนิด มีการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตราย
ออกจากขยะประเภทอ่ืน. 

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 ทำให้ชะลอ
การดำเนินโครงการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5,000 0.00 ต.ค.2563 - 
ก.ย.2564 

   
 

 

รวม 2 โครงการ  20,000 5,781.00      
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   1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการวันน้อยหน่า
และของดีเมืองปากช่อง 

จ่ายเป็นค่าจดัทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าจา้งเหมาบริการ
ต่าง ๆ ในการร่วมงานวัน
น้อยหน่าและของดีเมืองปาก
ช่อง 

ไม่ได้ดำเนินโครงการ 
ด้วยปัญหาโรคระบาด
โควิด-19 

กองการศึกษา 30,000 0.00 มิ.ย. – ก.ค. 
2564 

   
 

โอนลด 
30,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 

รวม 1 โครงการ  30,000 0.00      
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   1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการรักษ์โลก 
รักษ์น้ำ รักษ์
ธรรมชาต ิ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการรักษ์โลก 
รักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วย
ปัญหาโรคระบาดโค
วิด-19 

กองสาธารณสุขฯ 20,000 0.00 ม.ค. – ก.ย. 
2564 

   
 

โอนลด 
20,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 

2 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ี
สีเขียว 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขต
พื้นที่  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
เนื่องในวันสำคัญต่างๆ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วย
ปัญหาโรคระบาดโค
วิด-19 

สำนักปลดั 40,000 0.00 ม.ค. – ก.ย. 
2564 

   
 

โอนลด 
40,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 

รวม 2 โครงการ  60,000 0.00      
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการปรับปรุง
หรือซ่อมแซมเสียงไร้
สาย 

จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงเสียงไร้สายของ
เทศบาลตำบลสีมามงคล 

ไม่ม ี สำนักปลดั 500,000 490,100.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย. 2564 

 
 

   

2 อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 
อุดหนุนให้ อบต.พญา
เย็น อ.ปากช่อง จ.
นครราชสมีา 
เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ไม่ม ี สำนักปลดั 10,000 10,000.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสมีา 

3 เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ป รั บ ร า ค า
ไ ด้  (ค่ า  K) ใ ห้ แ ก่ ผู้
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ด้ า น
ก่อสร้าง 

ไม่ม ี สำนักปลดั 60,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

   
 

ไม่มีการ
ชดเชยให้กับ
ผู้ประกอบการ 

4 การจัดการเลือกตั้ง เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ ย วกั บ ก าร เลื อกตั้ ง
ทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม
ของเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าประชาสัมพันธ์  
รณ ร งค์  ค่ า จั ด พิ ม พ์
เอกสาร บัตรเลือกตั้ง ค่า

ไม่ม ี สำนักปลดั/
กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

500,000 215,154.61 ต.ค.2563 – 
ก.ค.2564 

 
 

  โอนลด 
284,500 ไป
ใช้ในงานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

จัดจ้างทำป้าย ฯลฯ 
5 โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน ของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง เป็น
ค่าอาหาร ท่ีพัก ค่า
ยานพาหนะ  
ค่ าใช้จ่ ายอื่ นที่ จำเป็ น 
ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วยปัญหา
โรคระบาดโควิด-19 

สำนักปลดั 350,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

   
 

โอนลด 
350,000 ไป
ใช้ในงานอ่ืน 

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 
เช่น ค่าตอบแทน อป
พร., โบนัส ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ค่าตอบแทน อปพร. 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง เงิน

ไม่มี สำนักปลดั 1,012,000 485,807.74 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

รางวัล ค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง ฯลฯ 
เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
พ นั ก งาน จ้ า ง  ที่ ผ่ า น
เกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 

7 ค่าจ้างท่ีปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่
ปรึกษาหรือผู้วจิัย เพื่อ
ศึกษา ประเมินผลการ
บริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือพัฒนา

ไม่ม ี สำนักปลดั 30,000 20,000.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

 
ก.ย.
2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ระบบต่างๆ 
8 เช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 
เครื่อง สำหรับใช้ใน
สำนักงานเทศบาล 

ไม่ม ี สำนักปลดั 60,000 51,928.75 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

 
 

   

9 โครงการจดัทำ
เอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล เช่นค่าจ้าง
เห ม า พิ ม พ์ ว า ร ส า ร 
สิ่งพิมพ์ ข่าว ฯลฯ 

ไม่มี สำนักปลดั 150,000 110,000.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

 
 

   

10 โครงการจดัทำ
ทบทวนแผนพัฒนา 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคม การ
ฝึกอบรม การจัดทำ
ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ไมไ่ด้ดำเนิน
โครงการ ด้วยปัญหา
โรคระบาดโควิด-19 

สำนักปลดั 40,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

และเครื่องดื่ม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ ค่า
วิทยากร และคา่ใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น ฯลฯ 

11 โครงการจดักิจกรรม
วันเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินโครงการจดั
กิจกรรมวันเทศบาล 
โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ทางพิธีการ เช่น  
ค่าภั ตตาหารพระ ค่ า
ดอก ไม้  ธู ป เที ยน  ค่ า
ปั จ จั ย ถ ว า ย พ ร ะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัด

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วยปัญหา
โรคระบาดโควิด-19 

สำนักปลดั 30,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

   
 

โอนลด 
30,000 ไปใช้
ในงานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

งาน ฯลฯ 
 

12 โครงการจดัทำป้าย, 
สื่อประชาสัมพันธ์
การชำระภาษ ี

เพื่อเป็นค่าใช้ในโครงการ
จัดทำป้าย สื่อ
ประชาสมัพันธ์การชำระ
ภาษี เช่น ค่าจัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ หรือสื่อ
ประชาสมัพันธ์สปอรต์
โฆษณาสำหรับรถหรือ
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ 
 

ไม่มี กองคลัง 15,000 12,626.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

 
 

   

13 โครงการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้ในโครงการ
จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน โดย
จ่ายเป็นค่าอบรม
พนักงานคัดลอกข้อมูล
ที่ดิน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล
ภาคสนาม ค่าถ่าย

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วยปัญหา
โรคระบาดโควิด-19 

กองคลัง 200,000 0.00 มี.ค. – พ.ค. 
2564 

   
 

โอนลด 
200,000 ไป
ใช้ในงานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนิน 

การจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

เอกสาร 
เกี่ยวกับท่ีดิน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็น ฯลฯ 

14 ค่าพวงมาลัย กระเช้า 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้  เพื่อใช้
ใน งาน พิ ธี ต่ า งๆ   พิ ธี
ศาสนา หรืองานกิจการ
ของท้องถิ่น  ฯลฯ 

ไม่ม ี สำนักปลดั 8,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

   
 

ไม่มีการ
เบิกจ่ายและ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 14 โครงการ  2,965,000 1,395,617.10      
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      2.2 แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อนำความรู้
ประสบการณ์ที่ไดม้าพัฒนา
ตนเอง โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน ค่าป้าย ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
หรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา
บริการตา่ง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วย
ปัญหาโรค
ระบาดโควิด-19 

กองการศึกษา 20,000 0.00 ต.ค.2563 – 
ก.ย.2564 

   
 

โอนลด 
20,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 

รวม 1 โครงการ  20,000 0.00      
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 อุดหนุนส่วนราชการ
ให้แก่อำเภอปากช่อง
ตามโครงการจดังานรัฐ
พิธี งานราชพิธี และงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อำเภอปากช่อง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
หรือเข้าร่วมงานวันรัฐพิธี หรือ
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น 
กิจการรมวางพวงมาลาวันปิย
มหาราช กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
วันพ่ อ โดยจัดซื้ อวัสดุ ตกแต่ ง
สำนักงานอย่างสมพระเกียรติ  
กิจกรรมวันฉลองวันแห่งชัยชนะ 
บวงสรวงดวงวิญญาณ ท่านท้าว
สุรนารี ร่วมวางพวงมาลา เป็นต้น 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ที่ จ ำ เป็ น แ ล ะ
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนินโครงการ 
ด้วยปัญหาโรคระบาด
โควิด-19 

กอง
การศึกษา 

30,000 0.00 ต.ค. 2563– 
ก.ย. 2564 

   
 

โอนลด 
30,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 

รวม 1 โครงการ  30,000 0.00      
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      2.4 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม  ก า ร
ฝึ ก อ บ รม ก า รส ำ ร ว จ ฐ า น
ทรัพยากรท้องถิ่นโดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ค่ า
วิ ท ย า ก ร  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
อื่นๆ ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ ด้วย
ปัญหาโรคระบาดโค
วิด-19  
 
 
 
 

งานนโยบายและ
แผน/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

   
 

 

รวม 1 โครงการ  10,000 0.00      
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   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
      2.5 แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของรายรับจริง (รายรับจรงิ
ปี 2563 จำนวน
34,705,185 บาท x 0.00167)ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313/
ว 3889 
วันที่  29 พฤศจิกายน2538 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น เ กี่ ย ว กั บ ค่ า บ ำ รุ ง
สมาคม พ.ศ. 2555 

ไม่ม ี สำนักปลดั 58,000 57,957.66 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

2 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตำบลสีมามงคล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
สีมามงคล โดยสมทบไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3 /ว 1263 ลง
วันท่ี 30 พฤษภาคม  
2557  

ไม่ม ี สำนักปลดั 201,500 201,500.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

รวม 2 โครงการ  259,500 259,457.66      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์รณรงค์  สิ่งพิมพ์
ต่างๆ การจ้างเหมา
บริการ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ค่าเบี้ยเลี้ยง
แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่ได้รับแต่งตั้ง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

ไม่ม ี งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

80,000 34,168.60 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

  โอนลด 
45,500 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

จำเป็น ฯลฯ 
2 โครงการจดัระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น 
ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ม ี งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

100,000 44,942.72 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทน  ค่า
รับรอง  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าปา้ย  ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

60,000 0.00 เม.ย.-พ.ค.
2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ตกแต่งสถานท่ี
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จําเป็น ฯลฯ 

4 โครงการอบรม
อาสาสมัครไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมอาสาสมัครไฟ
ป่า เช่น   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ีค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จําเป็น ฯลฯ  

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 0.00 พ.ย.-ธ.ค.
2563 

   
 

 

5 โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้ำ เช่น  ค่าสมนาคณุ

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก

80,000 0.00 ก.พ.-มี.ค.
2564 

   
 

โอนลด 
80,000 
ไปใช้ใน
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

วิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์   เครื่องเขียน
แบบพิมพ ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็น ฯลฯ 

ระบาดโควิด-
19 

ปลัดเทศบาล งานอ่ืน 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่ารับรอง  ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน แบบพิมพ ์ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าปา้ย ค่า
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่า

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-19 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

350,000 0.00 ก.พ.-มี.ค.
2564 

   
 

โอนลด 
350,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ตกแต่ง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าท่ีและผู้มาช่วย
ปฏิบัติงาน ค่าชุดปฏิบตัิงาน
รองเท้า หมวก เข็มขัด ว่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าศึกษาดูงาน นอก
สถานท่ีและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น 

7 โครงการก่อสร้างเสา
รับ-ส่งสญัญาณวิทยุ
แบบ Tower ชนิด 
Self-Support 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสารับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุ แบบ Tower 
ชนิด Self  Support  จำนวน 
1  ต้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- โดยก่อสร้างเสารับ-ส่ง
สัญญาณวิทยุ แบบ Tower 
ชนิด Self  Support  แบบ

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย/สำนัก
ปลัดเทศบาล 

500,000 0.00    
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

โครงสร้างเหล็ก ขนาดหน้า
กว้างที่ฐานไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร ยอดเสากว้างไม่
น้อยกว่า  40 เซนติเมตร  สูงไม่
น้อยกว่า  30 เมตร แต่ไม่เกิน 
60 เมตร   พร้อมระบบ
สายอากาศ  สายนำสญัญาณ 
ระบบล่อฟ้า ระบบสัญญาณ
เตือนการบิน รวมทั้งระบบอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง   (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลสมีา
มงคลกำหนด) 
- ติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย 
- ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
(ครั้งท่ี 4) พ.ศ.2564 ข้อ1 
หน้าท่ี 8 

รวม 7 โครงการ  1,220,000 79,111.32      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.2 แผนงานการศึกษา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อรองรับ
เงินอุดหนุน ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 

เพื่ อ รองรับ เงิน อุ ดห นุ น  ค่ า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
จัดสรรตามจำนวนเดก็เลก็ อัตรา 
คนละ 1,700 บาท 

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

136,000 110,500.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนเิทศ
หนูน้อยบัณฑติ โครงการวันแม่
แห่งชาติ โครงการฝึกอบรม
ผู้ปกครอง โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค โครงการจัดงานไหว้
ครู จัดกิจกรรมทำความสะอาด
ศูนย์เด็กเล็กหลังปิดภาคเรียน 
โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าเอกสาร 
แบบพิมพ์ ค่ากระดาษ เครื่อง
เขียน ค่าตกแต่งสถานท่ี 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

50,000 856.80 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย สนับสนุน
สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล จำนวน 2 
ศูนย ์

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์  

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

392,000 111,880.00 ม.ค.-ก.ย.
2564 

 
 

   

4 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้แก่เด็กนักเรยีน
ของ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)โรงเรียนให้แก่เด็ก
นักเรียนใน ศพด. ท้ัง 2 ศูนย์ 
จำนวนเงิน 166,400 บาท   

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

894,400 702,306.38 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กนักเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

-โรงเรียนเบทาโกรวิทยา  
-โรงเรียนบญุบันดาลวิทยา
นุสรณ์ เป็นเงิน 728,000 บาท 

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

6 โครงการอบรมจรยิธรรม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมจรยิธรรม - จัดกิจกรรม

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ

กอง
การศึกษา 

130,000 0.00 มิ.ย.-ก.ค.
2564 

   
 

โอนลด 
130,00
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

อบรมให้ความรู้ทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล เด็กนักเรียนและ
เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานท่ี ค่า
พาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 

เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-
19 

0 ไปใช้
ในงาน
อื่น 

7 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรยีนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นท่ี
เทศบาล  

-เป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ตาม
โครงการอาหารกลางวัน อัตรา
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
เป็นเงิน 840,000 บาท 

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

1,400,000 1,190,960.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

-เป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  ตาม
โครงการอาหารกลางวัน อัตรา
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
เป็นเงิน 560,000 บาท 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อรองรับ
เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศพด. ท้ัง 2 ศูนย์ จัดสรรสำหรับ
เด็กปฐมวัยใน ศพด. ดังนี้  
-ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 
บาทต่อปี  
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน อัตราคน
ละ 200 บาทต่อปี -ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน อัตราคนละ 
300 บาทต่อปี  

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

90,400 45,200.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาทต่อปี 
(74x1,130) 

9 ค่าออกแบบและค่า
ควบคุมงาน 

เป็นค่าสำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ประมาณการค่า
ก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่า
สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ค่า
ทดสอบต่างๆ ของงาน
ก่อสร้าง ที่จ่ายให้กับ
เอกชน หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ไม่ม ี กอง
การศึกษา 

25,000 22,500.00 พ.ค.-ก.ย.
2564 

 
 

   

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลสีมา
มงคล โรงเรียนเบทาโก
รวิทยา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
สีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกร 
วิทยา)ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 8  เมตร  สูงไม่น้อย
กว่า 3  เมตร 

กระบวนการ
งานช่าง
ล่าช้า จึงไม่
สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบ 
ประมาณ 

กอง
การศึกษา 

500,000 0.00  พ.ค.-ก.ย.
2564 

  
 

 กันเงิน
เบิก
เหลื่อม
ปี 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

11 โครงการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลสีมา
มงคล ทั้ง 2 ศูนย ์

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง หรือซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล 2496 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจาก
โรคระบาด
โควิด-19 

กอง
การศึกษา 

100,000 0.00     
 

โอนลด 
100,00
0 ไปใช้
ในงาน
อื่น 

รวม 11 โครงการ  3,717,800 2,184,203.18      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 
  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการสีมามงคลร่วมใจ 
ห่างไกลโรคไม่ตดิต่อ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการสีมามงคล
ร่วมใจห่างไกลโรคไม่ตดิตอ่ 
โ ด ย มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่อ งดื่ ม  ค่ าสมนาคุณ
วิ ท ย า ก ร  ค่ า ป้ า ย
ป ระชาสั มพั น ธ์  ค่ าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่ าใช้จ่ าย
อื่นๆ ที่จำเป็น 

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

15,000 14,324.30 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

2 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
สุขภาพดีวิถีพอเพียง 

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
สุขภาพดีวิถี

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค

กอง
สาธารณสุขฯ 

35,000 0.00 ก.พ.-ส.ค.
2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

พอเพียง เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ค่าจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 

ระบาดโควิด-19 

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการรณรงค์
ป้ องกัน โรคพิ ษสุนั ขบ้ า 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก า ร ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
แ ล ะค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ  ที่
จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

10,000 6,615.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ไม่ม ี กอง 80,000 19,027.00 ต.ค.2563-     
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

โรคตดิต่อ ดำเนินโครงการรณรงค์
ป้ อ งกั น โรคติ ดต่ อ  เช่น 
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรการพ่นหมอก
ควัน ค่าชุดป้องกันสารเคมี
ในการพ่นหมอกควัน และ
ค่ าซ่ อมบำรุ งเครื่ อ งพ่ น
ห ม อ ก ค วั น  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
ฯลฯ 

สาธารณสุขฯ ก.ย.2564  

5 โครงการน้ำดื่มปลอดภัย     จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการน้ำดืม่
ปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าจัดทำ

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

5,000 749.50 พ.ค.-ส.ค.
2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

สื่อสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสมัพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น 
ฯลฯ 

6 โครงการส้วมสาธารณะ
สะอาด ปลอดภยั น่าใช้ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด ำ เนิ น โค ร งก า ร ส้ ว ม
ส า ธ า ร ณ ะ ล ะ อ า ด 
ปลอดภัย น่าใช้ เช่น ค่า
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
ฯลฯ 

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

5,000 1,284.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

7 เงินอุดหนุนสำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านๆละ 
20 ,000  บาท  เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดำริด้าน

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-19 

กอง
สาธารณสุขฯ 

200,000 0.00 พ.ย.2563-
พ.ค.2564 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

สาธารณสุข 
8 โครงการอาหารปลอดภัย

ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรค 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิน โครงการอาหาร
ปลอดภั ย  ใส่ ใจสุขภาพ 
ห่างไกลโรค เช่น ค่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-19 

กอง
สาธารณสุขฯ 

10,000 0.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

   
 

 

รวม 8 โครงการ  360,000 41,999.80      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ไม่ม ี สำนักปลดั 50,000 6,000.00 ต.ค.2563-
ก.ค.2564 

 
 

  ช่วยเหลือ
ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ
จากโควิด-
19 
จำนวน 2 
รายๆ ละ 
3,000 
บาท 

รวม 1 โครงการ  50,000 6,000.00      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย จ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
กระดาษและเครื่องเขียนค่า
ป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดืม่ ค่าของขวัญ
หรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา
บริการตา่งๆ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น ฯลฯ 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

ไม่ม ี 440,000 
 

437,576.00 พ.ย.2563-
ก.พ.2564 

 
 

  เดิมตั้งไว้
350,000+ 
โอนเพิ่ม 
90,000 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโดย
จ่ายเป็นค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าจัด ทำป้าย ค่า
จัดทำเอกสาร  
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าของขวัญหรือของที่
ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

30,000 0.00 เม.ย.-ส.ค.
2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

3 โครงการเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิน โครงการเยีย่มบ้าน
ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบไปด้วยจ่ายค่า
สมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระดาษและ
เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าจดัทำป้าย ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

20,000 0.00 เม.ย.-ส.ค.
2564 

   
 

โอนลด 
20,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

4 โครงการเพิม่
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน -
จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม -จัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สภา
เด็กและเยาวชน -จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น
ค่ากระดาษและเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์  ค่ าป้ าย ค่ าพิมพ์
เอ ก ส า ร  ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ม ี กองการศึกษา 200,000 0.00 ธ.ค.2563-
ม.ค.2564 

    
 

โอนลด 
200,000 
ไปใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบไป
ด้วย จ่ายเป็นคา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน ค่าจัดทำป้าย ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าจา้งเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าของขวัญหรือของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็น ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

20,000 0.00 เม.ย.-มิ.ย.
2564 

   
 

โอนลด 
20,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

6 โครงการสาน
สัมพันธ์
ครอบครัว
อบอุ่น 

จ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวจัด
ศึกษาดูงานเป้าหมายเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
สีมามงคล โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียน ค่าป้าย ค่าพาหนะ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

กองการศึกษา 200,000 0.00 พ.ค.-มิ.ย.
2564 

   
 

โอนลด 
200,000 
ไปใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

7 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิน โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่
ประชาชน เช่นการเลีย้ง
สัตว์ การทำการเกษตรการผลติ
สินค้า OTOP การฝึกอบรม
อาชีพต่างๆ ฯลฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยจ่าย
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
กระดาษ และเครื่องเขียน ค่า
จัดทำป้าย  ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น
ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

60,000 0.00 ต.ค.2563-
ส.ค.2564 

   
 

โอนลด 
60,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

8 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดทำแผน
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ไปด้วย จ่ายเป็นค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
เครื่องเสยีง ค่าจ้างเหมาบริการ
ตา่งๆ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
 
 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

10,000 0.00 ม.ค.-มิ.ย.
2564 

   
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลสีมามงคล  68 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

9 โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
ด้านการส่งเสริม
อาชีพและการ
ดำเนินงานกลุ่ม
สตรี กลุ่ม
แม่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครง การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม
อาชีพและการดำเนินงาน กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บา้น ผู้นำ
ชุมชน และประชาชนท่ัวไปโดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบ ไป
ด้วย จ่ายเป็นคา่สมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนค่าป้าย ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดืม่ ค่าของขวัญ
หรือของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา
บริการตา่งๆ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
โรคระบาดโควิด-
19 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

890,000 5,472.00 พ.ย.2563-
ก.พ.2564 

    
 

เดิมตั้งไว้ 
850,000 + 
โอนเพิ่ม 
40,000 
และปลายปี
งบประมาณ 
โอนลด 
880,000 
ไปใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

10 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบล
สีมามงคล 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรยีนผูสู้งอายุ
เทศบาลตำบลสีมา
มงคล ประกอบด้วย จ่ายเป็น
ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการตา่งๆ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น ฯลฯ 

โรคระบาดโควิด-
19 ทำให้เปิดภาค
เรียนได้เฉพาะ ปี
การศึกษา 1/2564
ไม่สามารถดำเนิน
โครงการได้ครบ
ตลอดปีการศึกษา 

งานพัฒนาชุมชน/
สำนักปลดั 

150,000 30,354.00 ธ.ค. 2563 
– ก.ย. 
2564 

  
 

 โอนลด 
110,000 
ไปใช้ในงาน
อื่น 

รวม 10 โครงการ  2,020,000 473,402.00      
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  
-จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
กล้าแสดงออกของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะพัฒนาการ 
การเรยีนรู้ของเด็ก
นักเรียนและเยาวชนโดย
จ่ายเป็นค่ากระดาษ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสยีง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-19 

กองการศึกษา 200,000 8,000.00     
 

โอนลด 
192,000 
ไปใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ของรางวัล ค่าเตรยีมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ 

2 ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา จ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ วัสดุ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อทดแทน
อุปกรณ์กีฬาที่ชำรุดในแต่
ล ะ ปี ข อ งห มู่ บ้ า น ทุ ก
หมู่บ้านในเขตพื้นที่และ
โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ 

ไม่ม ี กองการศึกษา 100,000 99,840.00   
 

   

3 โครงการจดังาน
ประเพณี  
วันเข้าพรรษา 

จ่ า ย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน
โครงการจัดงานเข้าพรรษา 
-จัดกิจกรรมเวียนเทียน
จำนำพรรษา เพื่ อทำนุ
บำรุงพุทธศาสนาและสืบ
สานงานประเพณีสืบไป 
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทียน  

ไม่ม ี กองการศึกษา 30,000 2,000.00   
 

  โอนลด 
28,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่ า เต รี ย ม แ ล ะ ต ำแ ต่ ง
สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น ฯลฯ 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีหรือจัดกิจกรรม
วันสำคัญต่างๆ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน หรือเข้าร่วมงาน
วันรัฐพิธี หรือกิจกรรมวัน
สำคัญ ทางศาสนา เช่น 
กิจการรมวางพวงมาลาวัน
ปิยมหาราช กิจกรรมวัน
แม่  กิจกรรมวันพ่อ โดย
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง
สำนักงานอย่างสมพระ
เกียรติ กิจกรรมวันฉลอง
วันแห่งชัยชนะ บวงสรวง

ไม่ม ี กองการศึกษา 30,000 1,000.00   
 

  โอนลด 
29,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ดวงวิญญาณ ท่านท้าวสุร
นารี  ร่วมวางพวงมาลา 
เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรม ฯลฯ 

5 โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังานวันลอย
กระทง 
-จัดกิจกรรม ประกวด
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  
-จัดกิจกรรม ประกวดนาง
นพมาศ ประจำปี 2563 
-จัดสถานท่ีรองรับ
ประชาชนในการลอย
กระทงตามประเพณี เพื่อ
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงานสืบไป 

ไม่ม ี กองการศึกษา 200,000 196,220.00   
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าเช่า
เครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมา
ประดับไฟ ค่าพลดุอกไม้
ไฟ ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเตรยีมสถานท่ี ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น 
ฯลฯ 

6 โครงการจดังานบุญ
พรรษา ตักบาตรเทโว
โรหณะ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังานบุญ
พรรษาตักบาตรเทโว
โรหณะ เพื่อทำนุบำรุง
ศาสนาและสืบสาน

ไม่ม ี กองการศึกษา 150,000 79,200.00   
 

  โอนลด 
70,800 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ประเพณีสืบไป โดยจ่าย
เป็น ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเตรยีมและ
ตกแต่งสถานท่ี ค่าพาหนะ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ

จ่ า ย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน
โครงการโครงการส่งเสริม
ก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วั น ส งก ร า น ต์ แ ล ะ วั น
ผู้ สู งอ ายุ  -จั ด กิ จก รรม
สาธิตสรงน้ำพระ รดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไม่ได้ดำเนิน
โครงการ
เนื่องจากโรค
ระบาดโควิด-19 

กองการศึกษา 20,000 0.00     
 

โอนลด 
20,000 ไป
ใช้ในงาน
อื่น 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

อันดีงามสืบไป โดยจ่าย
เป็นค่าป้าย ค่าเช่าเครื่อง
ปั่นไฟ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมาดนตรี 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 

8 โครงการจดังานรัฐพิธี
วันปิยมหาราช 

จ่ า ย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน
โครงการจัดงานรัฐพิธี วัน
ปิยมหาราช เพื่อธำรงค์ไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าเช่า
เครื่ องปั่ น ไฟฟ้ า ค่ าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าจ้าง
เหมาดนตรี ค่าอาหารและ
เครื่อ งดื่ ม  ค่ าจ้ างเหมา
บริการต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

ไม่ม ี กองการศึกษา 50,000 46,000.00   
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

จำเป็น ฯลฯ 
รวม 8 โครงการ 780,000 432,260.00      

   
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      3.8 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า

ไม่ม ี สำนักปลดั 12,000,000 9,868,900.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพคนพิการ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

ไม่ม ี สำนักปลดั 3,550,000 2,810,800.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

   

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

ไม่ม ี สำนักปลดั 120,000 72,000.00 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว 
-ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห ์
เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 

4 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัย
เกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนมาก ซึ่ง
ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้า การป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน

ไม่ม ี สำนักปลดั 1,260,000 847,433.77 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

 
 

  เดิมตั้งไว้ 
860,000+
โอนเพิ่ม 
400,000 
ปลายปี
งบประมาณ
โอนลด 
363,025 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการ
จริง 

(ผลผลิตของโครงการ 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ของประชาชนท่ีเกิดจากสา
ธารณภัยประเภท
ต่างๆ เช่น อุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภยั ภัย
แล้ง ฯลฯ  
ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ
หรือ ภายหลังเกิดเหตุ
ฯลฯ  

ไปใช้ในงาน
อื่น 

รวม 4 โครงการ  16,930,000 13,599,133.77      
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการติดตั้งไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ สาม
แยกอ่างหิน  
หมู่ที่ 15 

จ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ สามแยกอ่างหิน หมู่ที ่
15 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมเสาไฟฟ้า จำนวน 
1 ชุด ประกอบด้วย 
1. แผงโซล่าเซลล์ แบบ 
Polycrystalline ขนาด 12V 15W 
2. แบตเตอรี่ชนิด Lithium ion 
แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟส 
(Lifepo4) ความจุแบตเตอรี่ 
3.2V,15AH 
3. กำลังไฟ หลอด LED สูงสุดไม่
น้อยกว่า 60 W 
4. แสงไฟสีขาว Pure White โคม

กระบวนการงาน
ช่างล่าช้า จึงไม่
สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 18,000 0.00 ม.ค.-มี.ค.
2564 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ไฟจะตดิเมื่อทำงานในท่ีมืด 
5. ขนาดโคมไฟไม่น้อยกว่า 
700×240×55 mm. 
6. เสาไฟฟ้า ทำด้วยเหล็ก ผ่าน
กระบวนการชุบ/พ่น ด้วยกัลป์วา
ไนซ์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
3 น้ิว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 mm.  
ลักษณะเสากลม ความสูงไม่น้อย
กว่า 5 เมตร (โดยวดัจากฐานถึง
ตำแหน่งติดตั้งดวงโคม) และต้องได้
มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 
7. ฐานเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  
ขนาดฐานด้านบน กว้างไม่น้อยกว่า 

0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 

เมตร และ ขนาดฐานด้านล่างกว้าง
ไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  0.70  เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 

0.80 เมตร 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

2 โครงการติดตั้งไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1 

จ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่1  
จำนวน 5 ชุด 
รายละเอียดดังนี ้
- ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อม เสา
ไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 
-ซอยป๊อกเก้าถึงไร่อโวคา
โด จำนวน  1  ชุด 
-สามแยกต้นไทรถึงหน้าบ้านนาย
ควง  จำนวน  2  ชุด 
-หน้าบ้านนายควงถึงหน้าบ้านนาย
เยื้องจำนวน  2  ชุด 
โดยมรีายละเอียดการติดตั้งแต่ละ
ชุด ดังนี ้ 
1. แผงโซล่า
เซลล์ แบบ Polycrystalline  ขนา
ด 12V 15W 

กระบวนการงาน
ช่างล่าช้า จึงไม่
สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 90,000 0.00    
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

2. แบตเตอรี่
ชนิด Lithium ion แบบลิเธยีม
ไอออนฟอสเฟส  
(Lifepo4) ความจุ
แบตเตอรร์ี่ 3.2V,15AH 
3. กำลังไฟ หลอด LED สูงสุดไม่
น้อยกว่า 60 W 
4. แสงไฟสีขาว Pure White โคม
ไฟจะตดิเมื่อทำงานในท่ีมืด 
5. ขนาดโคมไฟกว้างไม่น้อย
กว่า 700 มม. ยาวไม่น้อยกว่า  
240 มม.สูงไม่น้อยกว่า 55 มม. 
6. เสาไฟฟ้า ทำด้วยเหล็ก ผ่าน
กระบวนการชุบ/พ่น  
ด้วยกัลป์วาไนซ์ มีเส้นผา่ศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อย
กว่า 2.3 มม. ลักษณะเสา
กลม ความสูงไม่น้อย
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

กว่า 5 เมตร (โดยวดัจากฐานถึง
ตำแหน่งติดตั้งดวงโคม) และต้องได้
มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) 
7. ฐานเสาเป็นรูปสีเ่หลี่ยมคาง
หมู ขนาดฐานด้านบนกว้างไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร และ ขนาดฐาน
ด้านล่างกว้างไม่น้อย
กว่า 0.70 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 0.70 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 

3 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสี่แยกฟารม์
ไก ่หมู่ที ่9 ถึงไร่
สิรสิัมพันธ์ หมู่
ที ่2 

อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดำเนินการ 

ได้รับการ
สนับสนุนเงินจาก
บริษัท SCG ให้
ดำเนินการ 

กองช่าง/กฟภ.
ปากช่อง 

708,100 0.00   
 

  ไม่ใช้เงิน
งบประมา
ณ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

4 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าคุ้มบา้น
ใหม่น้ำพุ หมู่
ที ่10 
 

อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดำเนินการ 

ไม่ม ี กองช่าง/กฟภ.
ปากช่อง 

 252,895.77   
 

   

5 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ถนน
สายเลียบทาง
รถไฟ คุ้มบ้าน
ใหม่น้ำพุ หมู่
ที ่10 

อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดำเนินการ 

ไม่ม ี กองช่าง/กฟภ.
ปากช่อง 

  
 

   

6 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ ถนน
สายเลียบทาง

อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคดำเนินการ 

ไม่ม ี กองช่าง/กฟภ.
ปากช่อง 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรคจาก
การดำเนิน
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) 
ห้วง

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมปี 

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

รถไฟ จากบ้าน
ปางอโศก หมู่
ที ่1  
ถึงคุ้มป่า
เสียด หมู่
ที ่5 บ้านปาง
แจ้ง 

รวม 6 โครงการ  816,100 252,895.77      
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางชูศรี หมู่
ที่ 14 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางชูศรี หมู่
ที ่14 กว้าง 5 เมตร ยาว 34 เมตร หน
า 0.15 เมตร  
รายละเอียดดังนี ้
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น กว้าง 5.40  
เมตร ยาว 34 เมตร หรือพ้ืนท่ีขุดรือ้
ปรับแต่งเกลีย่และบดอัดแน่น 
รวมไม่น้อยกว่า 183.6 ตารางเมตร 
- ลงทรายหยาบบดอัด
แน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 34 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงทราย
หยาบบดอัดแน่น  

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 110,000 0.00 มี.ค.-พ.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

รวมไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 170 ตาราง
เมตร 
- ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างข้างละ 0.20 เมตร  
ยาว 34 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
กว้างตามสภาพพื้นที่  
กรณไีม่สามารถลงไหล่ทางด้วยหิน
คลุกบดอัดแน่นได้กว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร 
- ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

กำหนด) 
2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านผู้ใหญ่บังอร  
หมู่ที่ 14 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่บังอร หมู่
ที ่14 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียดดังนี้ 
ช่วงที ่1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยทำ
การ 
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น  
กว้าง 5.40 เมตร ยาว 30 เมตร หรือ
พื้นทางเดิมขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น รวมไม่น้อย
กว่า 162 ตารางเมตร 
- ลงทรายหยาบบดอัด
แน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงทราย

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 210,000 0.00 ม.ค.-มี.ค. 
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

หยาบบดอัดแน่น  
รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร 
- ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างข้างละ 0.20  
เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือกว้างตามสภาพ
พื้นที ่ 
กรณไีม่สามารถลงไหล่ทางด้วยหิน
คลุกบดอัดแน่นได้กว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร 
ช่วงที ่2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยทำ
การ 
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น กว้าง 4.40  
เมตร ยาว 56 เมตร หรือพื้นที่พ้ืนทาง
เดิมขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ย  
และบดอดัแน่น รวมไม่น้อย
กว่า 246.4 ตารางเมตร 
- ลงทรายหยาบบดอัด
แน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงทราย
หยาบบดอัดแน่น  
รวมไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 224 ตาราง
เมตร 
- ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น กว้างข้างละ 0.20 เมตร  
ยาว 56 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
กว้างตามสภาพพื้นที่ กรณไีม่สามารถ
ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัดแน่นได้
กว้างข้างละ  
0.20 เมตร 
-ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวงษ์ประดิษฐ์ 2  

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ซอยวงษ์ประดิษฐ์ 2 หมู่
ที ่15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 164 เมต

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ

กองช่าง 365,000 0.00 ม.ค.-มี.ค. 
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

หมู่ที่ 15 ร  
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดดังนี ้
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัด
แน่น กว้าง 4.40 เมตร ยาว 164 เมตร
 หรือพ้ืนท่ี 
พื้นทางเดิมขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น รวมไม่น้อย
กว่า 721.6 ตารางเมตร 
- ลงทรายหยาบบดอัด
แน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 164 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงทราย
หยาบบดอัดแน่น รวมไม่น้อย
กว่า 656 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กรวมไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร 
- ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกบดอัดแนน่ 
กว้างข้างละ 0.20 เมตร  
ยาว 164 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
กว้างตามสภาพพื้นที่  
กรณไีม่สามารถลงไหล่ทาง ด้วยหนิ
คลุกบดอัดแน่นได้กว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 

4 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมสร้างร่องระบาย
น้ำหน้าหมู่บ้าน 
ปรับปรุงขอบและฝา
ปิดใหม่ หมู่ที่ 1 

ค่าก่อสร้างและซ่อมสร้างร่องระบาย
น้ำหน้าหมู่บ้าน ปรบัปรุงขอบและฝา
ปิดใหม่ หมู่ที่ 1 ยาว 185 เมตร  
รายละเอียดดังนี ้
- ขุดรื้อรางระบายน้ำคอนกรตีเสรมิ

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน

กองช่าง 500,000 0.00 มี.ค.-พ.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

เหล็กเดิม ขนทิ้ง  
ยาว 185 เมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรตีและ
ขอบราง ขนาดร่องระบายนำ้
ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เม
ตร  ยาว 185 เมตรหนา 0.10 เมตร 
- ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 185 เมตร หนา
 0.12 เมตร 
-ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  
(รายละเอียดตามแบบแปลน  
เทศบาลฯกำหนด) 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์และถังแชม
เปญ  
หมู่ที่ 2 

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตดิตั้ง
อุปกรณ์ และถังแชม
เปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่
ที ่2  
รายละเอียดดังนี ้
- ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมลงท่อ
กรุ ท่อกรอง ท่อรับทราย PVC  
ช้ัน 13.5 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร 
- ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชม
เปญ พร้อมฐาน  
ขนาดความจุน้ำไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศก์เมตร 
- ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส พร้อม
ขยายเขตไฟฟ้า จากหม้อมเิตอรไ์ฟฟ้า 

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 650,000 0.00 ม.ค.-มี.ค. 
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

ถึงบ่อบาดาล 
- ติดตั้งปั้มสูบนำ้ชนิดจมน้ำ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า 
- ก่อสร้างอาคารควบคมุระบบสูบ
น้ำ 1 หลัง 
-ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กด้วยแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ซอยบ้าน
นายชาญ หมู่ที่ 1 

ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอน  กรีต ซอยบ้าน
นายชาญ หมู่ที่ 1
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา
 0.05 เมตร  
รายละเอียดดังนี ้
- ลาด
ยาง Tack Coat กว้าง 3.00 เมตร  ยา

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 110,000 0.00 มี.ค.-พ.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

ว 112 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยาง Tack Coat รวมไม่น้อย
กว่า 336 ตารางเมตร 
- ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile 
กว้าง 3.00 เมตรยาว 112 เมตร หรือ
พื้นที่ปูแผ่นใย
สังเคราะห์ Geotextile รวมไม่น้อย
กว่า 336 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 112 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร  แอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต รวมไม่น้อย
กว่า 336 ตารางเมตร 
- ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
และเส้นขอบทางด้วย
ส ีThermoplastic รวมพื้นท่ีไม่นอ้ย
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

กว่า 25 ตารางเมตร  
- ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน เทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   
คุ้มยุบใหญ่ หมู่ที่ 15 

ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต คุ้มยุบใหญ่ หมู่
ที ่15  กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,170 เมตร หนา 0.05 เมตร รา
ยละเอยีดดังนี ้
- ขุดรื้อ ซ่อมแซม บดอัดแน่น ช่วงผิว
จราจรเดิมที่ชำรดุเป็นหลุม
บ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หรือ
พื้นที่ขุดรื้อ ซ่อมแซม บดอัดแน่นช่วง
ผิวจราจรเดิมที่ชำรุดเป็นหลมุบ่อ รวม
ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
- ลาด

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 1,850,000 0.00 ม.ค.-มี.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

ยาง Prime Coat กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 50 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยาง Prime Coat รวมไม่น้อย
กว่า 250 ตารางเมตร 
- ลาด
ยาง Tack Coat กว้าง 5 เมตร ยาว 1,
120 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยาง Tack Coat รวมไม่น้อย
กว่า 5,600 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร  ห
นา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างผิว
จราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete รวมไม่
น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

เหล็ก มอก. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 1 ท่อน 
- ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกัน
น้ำเซาะบริเวณหน้าท่อระบายน้ำทัง้
สองด้าน จำนวน 3 จุด พื้นที่ก่อสร้าง
รวมไม่น้อยกว่า 19 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร 
- วางท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ้ว  
ยาวรวม 42 เมตร 
- ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง เส้นแบ่งทิศทางจราจรและเสน้
ขอบทางด้วยสี Thermoplastic รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า263.25 ตารางเมตร 
-ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

8 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ซอยบ้านนายบุญเรือง 
เกิดพระจีน หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ด้วย 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีซอยบ้านนายบุญ
เรือง เกิดพระจีน  
หมู่ที ่9 จำนวน 2 ช่วง รายละเอียด
ดังนี ้
ช่วงที ่1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางดว้ย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 304 เมตร หนา
 0.05 เมตร โดยทำการ 
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น  
กว้าง 4.80 เมตร ยาว 304 เมตร หรือ
พื้นที่พ้ืนทางเดิม 
ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและบดอัด

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 1,100,000 0.00 ม.ค.-มี.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

แน่น รวมไม่น้อยกว่า1,460  
ตารางเมตร 
- ลงหินคลุกบดอัด
แน่น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 304 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงหินคลุก
บดอัดแน่น  
รวมไม่น้อยกว่า 1,368 ตารางเมตร 
- ลาด
ยาง Prime Coat กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 304 เมตร 
 หรือพ้ืนท่ีลาดยาง Prime Coat รวม
ไม่น้อยกว่า 1,368 
 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete  
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 304 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างผิว
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

จราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete  
รวมไม่น้อยกว่า 1,368 ตารางเมตร 
- ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง เส้นแบ่งทิศทางจราจร และเส้น
ขอบทางด้วยสี Thermoplastic รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
 69 ตารางเมตร 
ช่วงที ่2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางดว้ย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
 0.05 เมตร โดยทำการ 
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่น กว้าง 4.30  
เมตร ยาว 300 เมตร หรือพ้ืนท่ีพืน้
ทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ย 
และบดอดัแน่น รวมไม่น้อย
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

กว่า 1,290 ตารางเมตร 
- ลงหินคลุกบดอัด
แน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีลงหินคลุก
บดอัดแน่น  
รวมไม่นอ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
- ลาด
ยาง Prime Coat กว้าง 4.00   เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยาง Prime Coat รวม
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างผิว
จราจรลาด
ยาง Asphaltic Concrete  
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
- ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง เส้นแบ่งทิศทางจราจร  
และเส้นขอบทางด้วย
ส ีThermoplastic รวมพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า68 ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุกซอยป๊อก
เก้า(ต่อจาก
ถนนลาดยาง) ถึงบ้าน
นายเยื้อง หมู่ที่ 1 

ค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก ซอยป๊อก
เก้า (ต่อจากถนนลาดยาง) ถึงบ้านนาย
เยื้อง หมู่ 1 กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15  เมตร 
รายละเอียดดังนี ้
- พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและ
บดอัดแน่นกว้าง5.30 เมตร 

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 1,520,000 0.00 มี.ค.-พ.ค.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

 ยาว 2,700 เมตร หรือพ้ืนท่ีพื้นทาง
เดิมขุดรื้อปรับแต่งเกลี่ยและบดอัด
แน่น รวมไม่น้อยกว่า 14,310 ตาราง
เมตร 
- ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกบดอดั
แน่น กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ห
รือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกบด
อัดแน่น รวมไม่น้อย
กว่า 13,500 ตารางเมตร  
-ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลน เทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 

10 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนท์ประปา ขนาด 2 
นิ้ว ตั้งแต่ฟาร์มไก ่

ค่าเปลี่ยนท่อเมนท์
ประปา ขนาด 2 นิ้ว  
ตั้งแต่ฟาร์มไก่เบทาโกร – ถนน

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ

กองช่าง 120,000 0.00 ส.ค.-ก.ย.
2564 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

เบทาโกร – ถนน
มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 7 

มอเตอร์เวย์ หมู่ที ่7  
ระยะทาง 800 เมตร รายละเอียดดังนี ้
- ขุดดินและวางท่อเมนท์
ประปา PVC ช้ัน 13.5 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 800 เมต
ร พร้อมจุดต่อท่อ
ประปา จำนวน 15 จุด 
- ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลสมีามงคล
กำหนด) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) การแก้ไข (ครั้งท่ี 3)  
พ.ศ.2564 หน้าท่ี 11 ลำดับที ่143 

ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

11 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัส์
ติกคอนกรีต ซอย 3 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีต ซอย 3 (บ้านนายน้อย) หมูท่ี่ 
10กว้าง 5 เมตร ยาว 885 เมตร หนา 

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ

กองช่าง 2,458,000 0.00 ก.ย. 2564   
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

(บ้านนายน้อย) หมู่ที่ 
10 

0.05 เมตร 
  รายละเอียดดังนี ้
  - พื้นทางเดิม ขุดรื้อปรับแต่งเกลีย่
และบดอดัแน่น กว้าง 5.40 เมตร ยาว 
885 เมตร หรือพ้ืนท่ีพื้นทางเดิมขดุรื้อ
ปรับแต่งเกลีย่และบดอัดแน่น รวมไม่
น้อยกว่า 4,779 ตารางเมตร 
  - ลงหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 5 
เมตร ยาว 885 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลงหินคลุกบดอัดแน่น รวมไม่
น้อยกว่า 4,425 ตารางเมตร 
  -  ลาดยาง Prime Coat กว้าง 5 
เมตร ยาว 885 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยาง Prime Coat รวมไม่น้อยกว่า 
4,425 ตารางเมตร 
  -  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง 
Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร 

ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

ยาว 885 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง  
Asphaltic Concrete  รวมไม่น้อย
กว่า 4,425 ตารางเมตร 
  -  วางท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวรวม 36 
เมตร  
  -  ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผวิ
ทาง เส้นแบ่งทิศทางจราจรและเสน้
ขอบทางด้วยสี Thermoplastic รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 199 ตารางเมตร 
  - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาล
ตำบลสีมามงคลกำหนด) 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) แก้ไข (ครั้งท่ี 5) พ.ศ. 2564  
หน้าท่ี 6  ลำดับที่ 19 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

12 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายซับ
ตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึง
คุ้มถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ 
15 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายซับตะเคียน 
หมู่ที่ 10 ถึงคุ้มถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
-พื้นทางเดิมขุดรื้อ ปรับแต่งเกลี่ย บด
อัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีพื้นทางเดิม 
ขุดรื้อ ปรับแต่งเกลี่ย บดอันแน่นรวม
ไม่น้อยกว่า 5,300.00 ตารางเมตร 
-ลงหินคลุกบดอดัแน่น กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ลงหินคลุกบดอัดแน่น
รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
-ลาดยาง Prime Coat กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยาง Prime Coat รวมไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตารางเมตร 

กระบวนการ
งานช่างล่าช้า 
จึงไม่สามารถ
ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

กองช่าง 2,600,000 0.00 ก.ย. 2564   
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

-ก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic 
Concrete กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง 
Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตารางเมตร 
-วางท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาวรวม 
42.00 เมตร 
-ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบ
ทางด้วยสี Thermoplastic รวมพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร  
-รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลสีมามงคลกำหนด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-
อุปสรรค
จากการ
ดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ปี 2564 

หมา
ยเหตุ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
/กันเงิน

เบิกเหลื่อม
ปี 

ไม่ได้
ดำเนิ

น 
การ 

 

2565) หน้าท่ี 127 ลำดับที่ 70 
 
รวม 12 โครงการ  11,593,000 0.00      
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัด อบรม  กิจกรรม
รณรงค ์ และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ เช่น  ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์   เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าปา้ย
ประชาสมัพันธ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็น ฯลฯ 

ไม่ได้ดำเนินโครงการ
เนื่องจากโรคระบาดโค
วิด-19 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/สำนักปลดั 

80,000 0.00 ก.พ.-มี.ค.
2564 

   
 

โอนลด 
70,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 

รวม 1 โครงการ  80,000 0.00      
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 โครงการพัฒนา
ส่งเสริมการกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

จ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
"สีมามงคล คัพ ครั้งท่ี 19" 4 
ประเภท ได้แก่ ประเภท
เยาวชนอายุไมเ่กิน 16 ปี , 
ประเภทประชาชนตำบลกลาง
ดง , ประเภทประชาชนอายุ
40ปีขึ้นไป , และประเภท
ประชาชนท่ัวไป โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้
ตัดสิน และเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุด

ไม่ได้ดำเนินโครงการ
เนื่องจากโรคระบาดโค
วิด-19 

กองการศึกษา 450,000 0.00 ธ.ค.2563-
พ.ค.2564 

   
 

โอนลด 
450,000 
ไปใช้ใน
งานอ่ืน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรคจาก
การดำเนินโครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

นักกีฬา ค่าเช่าสนาม ค่า
เตรียมสถานท่ีการแข่งขัน ค่า
โล่รางวลั ค่าของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าพาหนะ และค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
รวม 1 โครงการ  450,000 0.00      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลสีมามงคล  118 
 

การใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 
  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ปัญหา-อุปสรรค
จากการดำเนิน

โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 จัดหาและบริหารจดัการ
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ19 

จัดซื้อวัคซีนให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน 
ฉีดคนละ 2 เข็ม 
 

ไม่ม ี กอง
สาธารณสุขฯ 

3,600,000 2,306,700.00 เมษายน -
ก.ย.2564 

 
 

   

จำนวน 1 โครงการ  3,600,000 2,306,700.00      
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การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

1 งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อพัดลมโคจรแบบตดิ
เพดาน ขนาด 18 น้ิว 
พร้อมชุมควบคุม จำนวน 4 
ตัว 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 
 

กองการศึกษา 18,000 0.00 มิ.ย.-ส.ค. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

2 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีแถว 3 ท่ีนั่ง 
จำนวน 3 ชุด 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

สำนักปลดั 10,0000 10,000 มิ.ย.-ส.ค. 
2564 

 
 

   

3 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีนั่ง 30 ตัว 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม

สำนักปลดั 100,000 85,500 มิ.ย.-ส.ค. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

4 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จำนวน 1 
เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่กำหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์
ของสำนักงบประมาณ  

สำนักปลดั 9,900 5,659.66 ม.ค.-เม.ย.
2564 

 
 

   

5 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊กลมแบบสแตน
เลส จำนวน 10 ตัว 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม

สำนักปลดั 50,000 50,000.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

6 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊เหล็ก จำนวน 2 
ตัว 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

สำนักปลดั 14,000 14,000.00 ม.ค.-เม.ย.
2564 

 
 

   

7 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อป้ัมสูบน้ำชนิดจมน้ำ 
(ปั้มซัมเมอร์ส) จำนวน 1 
ชุด 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด

สำนักปลดั 12,000 12,000.00 ม.ค.-เม.ย.
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

8 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 3 
จุด 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง

สำนักปลดั 160,000 159,000.00 พ.ค.-ก.ค.
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ประหยดั 
9 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร ่
จัดซื้อเครื่องฉายภาพ
มัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

สำนักปลดั 70,200 55,800.00 มิ.ย.-ส.ค.
2564 

 
 

   

10 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อจอรับภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน

สำนักปลดั 8,500 8,500.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 

 
 

   



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลสีมามงคล  125 
 

ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

11 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 
จำนวน 1 ถัง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

สำนักปลดั 15,000 13,147.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

12 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จำนวน 1 
เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่มี
คุณลักษณะกำหนดไวต้าม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

สำนักปลดั 2,500 2,500.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 

 
 

   

13 งานบริหารทั่วไป ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภณัฑ ์

โครงการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมเสียงไร้สาย 

สำนักปลดั 500,000 490,100.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 

 
 

   

14 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่มี
คุณลักษณะกำหนดไวต้าม
เกณฑร์าคากลางและ

กองคลัง 17,000 17,000.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

15 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบฝังฝ้าเพดาน กระจาย
ลม 4 ทิศทาง จำนวน 2 
เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

สำนักปลดั 130,000 0.00 พ.ค.-ก.ค.
2564 

  
 

  

16 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 
1 เครื่อง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนด

สำนักปลดั 40,000 0.00 ม.ค.-เม.ย. 
2564 
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ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

ไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้
ปฏิบัติงาน จึงจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยดั 

17 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน (บานทึบ) 
จำนวน 2 หลัง 
-เป็นครุภณัฑ์ที่กำหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์
ของสำนักงบประมาณ  

กองช่าง 11,000 11,000.00 ม.ค.-เม.ย.
2564 

 
 

   

18 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 
เครื่อง 

กองช่าง 36,000 34,500.00 ม.ค.-เม.ย.
2564 

 
 

   



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาลตำบลสีมามงคล  129 
 

ลำดับที ่ แผนงาน/งาน 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ (บาท) ห้วง
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

หมายเหตุ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

เบิกจ่าย  ดำเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ/
กันเงินเบิก
เหลื่อมป ี

ไม่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

เป็นครุภณัฑ์ที่กำหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ  

รวม 18 รายการ 1,294,100.00 968,706.66      
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
- - - - - - 

 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. การเกิดโรคระบาดโควิด - 19 ทำให้โครงการที่ต้องรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมาก ไม่

สามารถดำเนินการได้  
3. บุคลากรกองช่างมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วยระยะเวลา  

 
ส่วนที่ 5 แนวทางแก้ไข 
  กำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และควรเร่งดำเนินการสรรหา
บุคลากรงานช่างให้ได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
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 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสีมามงคลใน
ภาพรวม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสมามงคลจากงานที่มาใช้ 
บริการที ่ เทศบาล ตำบลสมามงคล ได้แก่ งานด้านพัฒนาชมชนและสวัสดิการสงคม งานด้านทะเบียน 
งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็น เพศ
หญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 42.0 มีอายุระหว่าง 31-45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 
รองลงมา คืออายุระหว่าง 46-60 ป ร้อยละ 33.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.3 
รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.3 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง มาก
ที่สุด ร้อยละ  45.5 รองลงมา คือรับจางท่ัวไป ร้อยละ 31.3 รายละเอียดดังตารางตาราง 2 จำนวนและค่าร้อย
ละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ  แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : เทศบาล
ตำบลสีมามงคล  132 
 

 

 

 
ตารางจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
 
 

 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลโดยภาพรวม
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ
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เทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.0 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าประชาชน มีความ พึง
พอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมา คือด้านช่องทางการให้บริการ ร้อย
ละ 92.3  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.3 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 89.8 
รายละเอียดดังตาราง และแผนภูมิ 

 
 
 

ตารางจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลตำบลสีมามงคล  
         โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (N = 400) 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

359 

382 

365 

369 

89.8 

95.5 

91.3 

92.3 

41 

18 

35 

31 

10.2 

4.5 

8.7 

7.7 

0 

0 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
รวมเฉล่ีย 368 92.0 32 8.0 0 0.0 

 

 

แผนภูมริ้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสมามงคล โดย

ภาพรวมและรายด้าน 
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พอใจ 

เฉย 

ไมพอใจ 
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 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.92 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าประชาชน มีความ 
พึงพอใจด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.0 
รองลงมาคือด้านการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ 96.75  ด้านผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ 96.50 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 95.50 ด้านการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 94.00 ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ 
91.25 ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90.25  ด้านการ
รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 88.50  ด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 85.50  รายละเอียดดังตาราง  

ความพึงพอใจ พอใจมาก  พอใจ  ไม่พอใจ  
จำนวน ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

365 91.25 35 8.75 0 0.0 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

382 95.50 18 4.50 0 0.0 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

361 90.25 39 9.75 0 0.0 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

354 88.50 46 11.50 0 0.0 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

342 85.50 58 14.50 0 0.0 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

376 94.00 24 6.00 0 0.0 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

386 96.50 14 3.50 0 0.0 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

387 96.75 13 3.25 0 0.0 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

392 98.00 8 2.00 0 10.0 

ผลรวมค่าเฉลี่ย  371.67 92.92 28.33 7.08 0 0.0 
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