


ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รวบรวมโดย  งานวิเคราะหนโยบายและแผน



 โดยผูบริหารเทศบาลไดนําโครงการมาจัดทํางบประมาณ บรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และ

โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท)

1.   ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 3 20,900,000.00                1 5,000.00                             

2.   ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 9 1,319,000.00                  8 1,079,000.00                       

3.   ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 9 1,670,000.00                  8 2,515,000.00                       

4.   ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 43 46,586,763.00                40 38,185,042.00                     

     และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

5.   ดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเที่ยว และการขนสง 7 2,250,000.00                 5 1,400,000.00                       

6.   ดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 23 7,390,000.00                 20 2,499,000.00                       

รวมทั้งสิ้น 94 80,115,763.00               82 45,683,042.00                    

ตั้งจายรายการใหม รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น   82   โครงการ งบประมาณ 45,683,042 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม ไดกําหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2564  โดยทําการประเมินผลเชิงปริมาณ

        เทศบาลตําบลทาขาม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติดําเนินการประจําปงบประมาณ 2564

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น แกไข ครั้งที่ 1 



เงินคงเหลือทั้งหมด

จํานวนเงิน เงินที่เบิกจายแลว เงินคงเหลือ เงินที่เบิกจาย เงินรอเบิกจาย จํานวนเงิน (บาท)

(บาท)  (บาท) (บาท) แลว (บาท) (บาท) (บาท) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3)+(6) = (7)

1.ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1 5,000.00                  - - - - - - 1 5,000.00                   5,000.00                         

2.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 8 1,079,000.00            4 674,920.00            39,080.00         - - - 4 365,000.00              404,080.00                    

  และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 8 2,515,000.00            7 883,533.00           1,381,467.00     - - - 1 250,000.00              1,631,467.00                  

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

  ยั่งยืน

4.ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การ 40 38,185,042.00           28 19,389,167.08        3,415,874.92     - - - 12 15,380,000.00          18,795,874.92                

  ศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

  ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน 

  พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

  พระมหากษัตริย

5.ดานการสงเสริมการลงทุน 5 1,400,000.00             2 503,500.00           496,500.00       - - - 3 400,000.00              896,500.00                   

  พาณิชยกรรม การทองเที่ยว

  และการขนสง 

6.ดานการบริหารกิจการบานเมือง 20 2,499,000.00            9 1,030,735.00         309,265.00       1 - 200,000.00            10 959,000.00              1,268,265.00                 

  และสังคมที่ดี

รวมทั้งสิ้น 82 45,683,042.00         50 22,481,855.08       5,642,186.92    1 - 200,000.00           31 17,359,000.00          23,001,186.92               

         ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  (50x100/82= 60.97)  คิดเปนรอยละ 60.97 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว

         สรุปผลการดําเนินงานโครงการที่แลวเสร็จตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (50x100/94= 53.19) คิดเปนรอยละ 53.19 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

การตั้งงบประมาณ จํานวนโครงการ/งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ป 2564
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ไมไดดําเนินการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 ขอสนับสนุนกําลังเจาหนาที่ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 24,000.00     - 24,000.00     -              - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

ตํารวจเพื่อชวยงานเทศกิจ 1 นาย โดยจายเงินคาตอบแทน เดือนละ เชิงปริมาณ เทศบาล

เทศบาลตําบลทาขาม ไมเกิน 2,000 บาทตอเดือน  - มีเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 1 นาย

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหชุมชนมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ ธ.ค.63-ม.ค.64 ธ.ค.63-ม.ค.64  - ตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมกับตํารวจ 30,000.00    - 4,500.00       25,500.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

เม.ย.64 เม.ย.64 ในชวงเทศกาลตาง ๆ ถนนตาง ๆ เชิงปริมาณ เทศบาล

ในเขตเทศบาล  - ตั้งจุดตรวจสกัดรวมกับตํารวจ

 - จัดกิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุ จํานวน 1 จุด 2 ครั้ง ชวงเทศกาล

ปใหม และสงกรานต

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนที่สัญจรไปมามีความ

สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นจาก

การตั้งจุดตรวจสกัดรวมกับตํารวจ

3 โครงการศูนยหนึ่งตําบล ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดชุดกูชีพกูภัย เทศบาลตําบลทาขาม 350,000.00   - 347,520.00   2,480.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

หนึ่งทีมกูภัยการบริหาร ออกปฏิบัติหนาที่ในระบบการแพทย เชิงปริมาณ เทศบาล

จัดการระบบการแพทย ฉุกเฉินตามศูนยแจงเหตุและสั่งการ  - จัดชุดกูชีพกูภัย จํานวน 4 คน

ฉุกเฉินเทศบาลตําบลทาขาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกปฏิบัติหนาที่ในระบบการแพทย

ฉุกเฉินตามศูนยแจงเหตุและสั่งการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินและ

ผูประสบภัยไดรับการบริการจาก

ระบบการแพทยฉุกเฉินอยางทั่วถึง

และรวดเร็วทําใหอัตราการสูญเสีย

ชีวิตลดลง

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ม.ค.-ส.ค.64 ส.ค.64  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องหมาย 250,000.00   +60,000.00  - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

สําหรับปฏิบัติงานและความ สัญญาณการจราจร การทาสีตีเสน คงเหลือ เชิงปริมาณ เทศบาล

ปลอดภัยดานการจราจร สัญญาณไฟจราจร ปายเครื่องหมาย 310,000.00   - 298,900.00   11,100.00      - แผงกั้นจราจร จํานวน 40 แผง

จราจร กระจกโคง และอุปกรณอื่น ๆ  - กระจกโคงรวมเสาพรอมติดตั้ง

ซึ่งประชาชนไดรับประโยชนที่เกี่ยวของ 14 บาน

 - กระจกโคง จํานวน 6 บาน

 - กระบองไฟกระพริบ จํานวน 10 อัน

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

714,000.00     +60,000.00 674,920.00     39,080.00     

5

2.4 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2  จํานวน  4  โครงการ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการรณรงคดาน ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-มี.ค.64  - จัดทําเอกสารแผนพับ สื่อรณรงค 120,000.00     - 35,100.00     84,900.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สปอรตโฆษณา วีดิทัศน ปาย เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

และอื่น ๆเกี่ยวกับดานสาธารณสุขและ  - จัดทําสื่อรณรงคดานสาธารณสุข

สิ่งแวดลอม ไดแก ปายรณรงคกินรอน ชอนกลาง

 - รณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาล ลางมือ,ปายรณรงควิธีปองกันตนเอง

ทราบ และตระหนักถึงปญหา จากไวรัสโควิด 19 ฯลฯ

สิ่งแวดลอมในวันสําคัญของชาติ เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนในชุมชนมีความรู

ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 - ชวยเสริมสรางพฤติกรรมทาง

สุขภาพ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

6



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 โครงการเมืองนาอยู ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63  - ดําเนินการจัดกิจกรรมภายในเขต 200,000.00    - - -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลทาขาม ไดแกกิจกรรม เงินอุดหนุนจาก เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

ดังนี้ กองทุนพัฒนา  - กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณ

 - จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ไฟฟาบางปะกง สวนสาธารณะ หมู 4

รั้วกินได 995,000.00     - ปลูกตนไมปาชายเลนบนกาะ

 - สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย คงเหลือ ธรรมชาติทาขาม

จากสารเคมีที่ปนเปอนในพืชผัก 1,195,000.00  - 185,000.00   1,010,000.00 เชิงคุณภาพ

 - จัดกิจกรรมทําปุยหมัก/ปุยชีวภาพ  - เปนการพัฒนาและปรับปรุง

 - ลดการใชปุยเคมี ภูมิทัศนและลดภาวะโลกรอน

 - ชวยปรับปรุงสภาพดิน ในเขตเทศบาล

 - ชวยลดภาวะโลกรอน

 - ลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิด หมายเหตุ อยูระหวางดําเนินการ

 - ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา

 - ดําเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณ จํานวน 1 เครื่อง กันเงินไมกอหนี้

พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบล จํานวน 995,000 บาท

ทาขาม

 - อยูระหวางจัดซื้อเครื่องตรวจวัด

คุณภาพน้ําจํานวน 1 เครื่อง

3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ต.ค.63-ก.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64  - ประชาชนในชุมชนรวมชวยกันในการ 300,000.00    - 296,370.00   3,630.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน บริหารจัดการขยะในครัวเรือน เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

เทศบาลตําบลทาขาม  - สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม  - สนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะ

ดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยในชุมชนทั้ง 8 หมูบานและ

ดําเนินการตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

โดยการจัดซื้อถังขยะติดเชื้อ ถุงขยะ

ติดเชื้อ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน

 - จัดกิจกรรมรณรงคลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยชุมชน

เชิงคุณภาพ

 - ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ

ในครัวเรือนและเกิดเปนชุมชนตนแบบ

ในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก

ขยะ

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

8



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 โครงการลอกทอระบายน้ํา เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ย.64  - ลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล 200,000.00    - 28,200.00    171,800.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

 - ลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล

ความยาวประมาณ 400 เมตร

บริเวณถนนเทศบาล หมู 7

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหการระบายน้ําดีขึ้นและชวย

บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน

5 โครงการกําจัดวัชพืชตาม ต.ค.-ธ.ค.63 พ.ย.64  - กําจัดวัชพืชตามแหลงน้ําลําคลอง 300,000.00    - 300,000.00  -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

แหลงน้ําลําคอลง ภายในเขตเทศบาลตําบลทาขาม เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

 - ดําเนินการกําจัดวัชพืชในลําคลอง

หมู 4,5 ภายในเขตเทศบาลตําบล

ทาขาม 

 - ปริมาณผักตบที่กําจัดไดจํานวน

3 คลอง

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหแมน้ําลําคลองสะอาด

ประชาชนสามารถใชประโยชนน้ําใน

แหลงน้ําได

9

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6 โครงการจัดการน้ําเสีย ธ.ค.63-ก.พ.64 ส.ค.-ก.ย.64  - สนับสนุนและเสริมสรางกิจกรรม 100,000.00     - 37,363.00    62,637.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

ในชุมชนเทศบาลตําบลทาขาม ดานการจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

ชุมชน  - ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใช

จุลินทรีย ทําน้ําหมักชีวภาพและการ

ทําอีเอ็มบอล ในวันศุกรที่ 13 ส.ค.64

 - มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

 - ทุกภาคสนามมีความรวมมือในการ

จัดการน้ําเสีย อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

 - คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

ดีขึ้น

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 โครงการเฝาระวังภาวะมลพิษ ต.ค.63-ก.ย.64 ก.ย.64  - ตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกง 50,000.00      - 1,500.00       48,500.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

และตรวจวัดคุณภาพน้ําใน และลําคลองในเขตเทศบาล (โดยการ เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

แมน้ําลําคลอง ใชเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา)  - ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ตั้งแตเดือน ต.ค.63-ส.ค.64 เดือนละ

1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง และบริเวณปาก

แมน้ําบางปะกง ตรวจวัด เดือน ต.ค.-

ส.ค.64 จํานวน 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

 - เปนการเฝาระวังคุณภาพน้ํา 

ควบคุมน้ํา ไมใหสงผลกระทบเสียหาย

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม

2,265,000.00   - 883,533.00    1,381,467.00  

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3  จํานวน  7  โครงการ

11

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการจัดเรือรวมขบวน ต.ค.-พ.ย.63 พ.ย.63  - จัดเรือรวมขบวนแหหลวงพอพุทธโสธร 200,000.00    +50,000 - -  - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

แหหลวงพอพุทธโสธร ทางน้ํารวมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย คงเหลือ เชิงปริมาณ เทศบาล

ทางน้ํา ตกแตงเรือใหสวยงามเพื่อเขารวมขบวนแห 250,000.00    - 220,349.00     29,651.00       - จัดตกแตงเรือเขารวมขบวนแห

จํานวน 1 ลํา

เชิงคุณภาพ

 - ประเพณีแหหลวงพอพุทธโสธร

ทางน้ําไดรับการอนุรักษใหคงอยูกับ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 โครงการวันสําคัญของชาติ  - จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติตาง ๆ สํานักปลัด

ก.ค.64 ก.ค.64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 200,000.00    - - 200,000.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ เทศบาล

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร โดยไมเบิกจายงบประมาณ

มหาวชิราลงกรณฯ เชิงปริมาณ

 - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ

โตะหมูบูชา

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนสํานึกและเทิดทูนใน

สถาบันพระมหากษัตริย

มิ.ย.64 มิ.ย.64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 100,000.00     - - 100,000.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ โดยไมเบิกจายงบประมาณ

พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) เชิงปริมาณ

 - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ

โตะหมูบูชา

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนสํานึกและเทิดทูนใน

สถาบันพระมหากษัตริย

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ส.ค.64 ส.ค.64  - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 150,000.00     - - 150,000.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแม โดยไมเบิกจายงบประมาณ เทศบาล

แหงชาติ เชิงปริมาณ

 - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ

โตะหมูบูชา

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนสํานึกและเทิดทูนใน

สถาบันพระมหากษัตริย

ต.ค.63 ต.ค.63  - วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 25,000.00      - 1,000.00         24,000.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช เชิงปริมาณ

มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)  - พนักงานเทศบาลเขารวมพิธี

ณ ที่วาการอําเภอบางปะกง 

ทุกกอง

เชิงคุณภาพ

 - พสกนิกรรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระองคทาน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

14

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ต.ค.63 ต.ค.63  - วันปยมหาราช (23 ตุลาคม) 5,000.00        - 1,000.00         4,000.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

เชิงปริมาณ เทศบาล

 - พนักงานเทศบาลเขารวมพิธี

ณ ที่วาการอําเภอบางปะกง 

ทุกกอง

เชิงคุณภาพ

 - พสกนิกรรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระองคทาน

ธ.ค.63 ธ.ค.63  - วันคลายวันพระบรมราชสมภพของ 20,000.00      - 3,500.00        16,500.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร เชิงปริมาณ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  - พนักงานเทศบาลเขารวมพิธี

บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ ณ ที่วาการอําเภอบางปะกง 

5 ธันวาคม ทุกกอง

เชิงคุณภาพ

 - พสกนิกรรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระองคทาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 โครงการแขงขันกีฬาศูนย พ.ย.63-ม.ค.64 ธ.ค.63  - จัดการแขงขันกีฬาสีระหวางศูนยพัฒนา 50,000.00      - 43,976.00       6,024.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็ก 3 ศูนย เชิงปริมาณ

ตําบลทาขาม  - จัดแขงขันกีฬา 5 ประเภท คือ

1.เกาอี้ดนตรี

2.วิ่งเก็บลูกบอลสี

3.ชักกะเยอ

4.ปนมหาสนุก

5.วิ่ง 25 เมตร

เชิงคุณภาพ

 - เด็กเล็กไดมีโอกาสออกกําลังกาย

วัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็ก

และสรางความสามัคคี ระหวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล

ทาขาม

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 โครงการอาหารกลางวัน ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย 970,200.00    - 513,800.00     456,400.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาขาม เชิงปริมาณ

ตําบลทาขาม อาหารกลางวัน  - เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย จํานวน 3 ศูนย จํานวน 95 คน

ศพด.บานทาขาม 347,900 บาท เชิงคุณภาพ

ศพด.คลองพานทอง 156,800 บาท  - เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.วัดบางแสม 465,500 บาท ไดรับประทานอาหารกลางวันถูกหลัก

ทางดานโภชนาการ ทําใหเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณเจริญเติบโตสมวัย

5 โครงการอาหารเสริม (นม) ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก 402,574.00     - 194,952.60     207,621.40     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาขาม เชิงปริมาณ

เด็กเล็ก เทศบาลตําบล จํานวน 3 แหง  - เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน

ทาขาม 3 ศูนย จํานวน 95 คน

เชิงคุณภาพ

 - เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับ

อาหารเสริม (นม) สงเสริมการเจริญ

เติบโตสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6 โครงการสนับสนุนคาใชจาย - ต.ค.63-ก.ย.64  - คาใชจายสําหรับคาจัดการเรียนการสอน 422,420.00     - 283,230.00     139,190.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน เชิงปริมาณ

คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนา  - เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน

ผูเรียน ของ ศพด. สังกัดเทศบาลตําบล 3 ศูนย จํานวน 95 คน

ทาขาม 3 แหง ดังนี้ เชิงคุณภาพ

ศพด.บานทาขาม จํานวน 144,360 บาท  - เด็กเล็กมีอุปกรณการเรียนใช

ศพด.คลองพานทอง จํานวน 84,900 บาท ประกอบการเรียนการสอน

ศพด.บางแสม จํานวน 193,160 บาท  - เด็กเล็กมีเครื่องแบบนักเรียน

 - เด็กเล็กมีหนังสือเรียน

 - เด็กเล็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการ

7 โครงการที่อานหนังสือพิมพ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดสงหนังสือพิมพ 20 หนวย หนวยละ 95,000.00      - 73,000.00       22,000.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ประจําหมูบาน 1 ฉบับตอวัน ระยะเวลา 1 ป เชิงปริมาณ

 - เทศบาลจัดหนังสือพิมพใหกับ

หมูบานจํานวน 8 หมู มี 20 จุด

สําหรับเปนที่อานหนังสือพิมพ

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนไดรับความรูขอมูล

ขาวสารทันสมัยเปนประจําทุกวัน

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8 โครงการมุมอานหนังสือ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดสงวารสารใหกับชุมชน 1 แหง 50,000.00      - 7,740.00         42,260.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ชุมชน แหงละ 9 เลม/เดือน เชิงปริมาณ

 - จัดหนังสือวารสารจํานวน 9 เลม/

เดือน ไวที่ศูนยบริการสาธารณสุข

(บางแสม) เทศบาลตําบลทาขาม

เพื่อสําหรับบริการประชาชนที่มารับ

บริการ

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนที่มารับบริการไดรับ

ความรูขาวสารและสิ่งเสริมนิสัยให

ประชาชนรักการอาน

9 โครงการอุดหนุนอาหาร ต.ค.63-ก.ย.64 ธ.ค.63-มี.ค.64  - อุหนุนงบประมาณ อาหารกลางวัน  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

กลางวันสําหรับนักเรียน พ.ค.64-ก.ย.64 สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาล 3 แหง ดังนี้ เชิงปริมาณ

รร.สังกัด สพฐ.ในเขต (1) โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร 10ฯ 1,520,000.00  - 1,318,500.00   201,500.00     - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล

เทศบาล จํานวนเงิน 1,520,000 บาท จํานวน 3 แหง จํานวน 773 คน

(2) โรงเรียนคลองพานทอง จํานวนเงิน 320,000.00    - 303,180.00     16,820.00      เชิงคุณภาพ

320,000 บาท  - นักเรียนไดรับประทานอาหาร

(3) โรงเรียนวัดบางแสม จํานวนเงิน 1,720,000.00  - 1,602,460.00   117,540.00     กลางวันที่ถูกหลักทางดานโภชนาการ

1,720,000 บาท ทําใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

เจริญเติบโตสมวัย

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10 โครงการอาหารเสริม (นม) ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

สําหรับนักเรียนใน รร.สังกัด (1) โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร 10ฯ 772,616.00     - 615,074.28      157,541.72     เชิงปริมาณ

สพฐ.ในเขตเทศบาล จํานวนเงิน 772,616 บาท  - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล

(2) โรงเรียนคลองพานทอง จํานวนเงิน 162,656.00     - 148,126.44      14,529.56      จํานวน 3 แหง จํานวน 773 คน

162,656 บาท เชิงคุณภาพ

(3) โรงเรียนวัดบางแสม จํานวนเงิน 874,276.00     - 748,983.96     125,292.04     - นักเรียนไดรับสารอาหารที่จําเปน

874,276 บาท ตอรางกายในการดื่มนม ทําใหมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

11 โครงการปฐมนิเทศและ เม.ย.-พ.ค.64 ก.ค.64  - ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 30,000.00      - - 30,000.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ประชุมผูปกครอง อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เชิงปริมาณ

 - ผูปกครองและเด็กนักเรียน

จํานวน 200 คน

เชิงคุณภาพ

 - ผูปกครองไดรับความรูเรื่องการ

ดูแลบุตรและโภชนาการ สามารถนําไป

ปฏิบัติกับลูกไดอยางถูกตอง

*ไมไดเบิกจายงบประมาณ
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งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

4.2 แผนงานการศึกษา



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

12 โครงการพัฒนาหลักสูตร เม.ย.-ก.ย.64 ส.ค.64  - จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหแก 20,000.00      - 5,250.00        14,750.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาในการ เชิงปริมาณ

3 ศูนย จัดทําแผนการเรียนการสอน  - เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาขาม

จํานวน 3 ศูนย

เชิงคุณภาพ

 - มีหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่สอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน

และทองถิ่น

13 โครงการสงเสริมคุณธรรม เม.ย.-ก.ย.64 เม.ย.64  - จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา 20,000.00      - 14,575.00       5,425.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับครู คุณภาพชีวิตครู ในดานคุณธรรมจริยธรรม เชิงปริมาณ

 - ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

เชิงคุณภาพ

 - ครูผูดูแลเด็กใชความเมตตาและ

ความรักในการสอนเด็กใหมีความรู

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

14 สนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - เงินอุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนในเขต 500,000.00    - 500,000.00     -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

การเรียนการสอนใหกับ เทศบาลตําบลทาขาม ดังนี้ เชิงปริมาณ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 1. โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร 10ฯ  - เด็กนักเรียน จํานวน 773 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน เปนสื่อใน  - เด็กนักเรียนไดรับความรู

การเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

จํานวนเงิน 200,000 บาท

2. โรงเรียนวัดบางแสม โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนโรงเรียนวัดบางแสม 

200,000 บาท

3. โรงเรียนคลองพานทอง โครงการจางครู

ผูสอนระดับปฐมวัย (ลูกจางชั่วคราว) เปนสื่อ

ในการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพ จํานวนเงิน 100,000 บาท

4.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

15 โครงการออกกําลังกายเพื่อ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดหาผูมีความรูดานการออกกําลังกาย 200,000.00    - 25,400.00       174,600.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

สุขภาพ เพื่อนําออกกําลังกาย เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

 - จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  - มีกิจกรรมนําเตนแอโรบิคที่ลาน

ภายในเขตเทศบาลตําบลทาขาม อเนกประสงค สะพานเทพหัสดิน 

มีผูรวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา 

30 คน และในฟตเนสมีผูใชบริการ

วันละ 60 คน

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนตระหนักและใหความ

สําคัญกับการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพและแกนนําออกกําลังกาย

และประชาชนที่สนใจมีความรูและ

เขาใจถึงการออกกําลังกายอยาง

ถูกวิธี และเนื่องจากเกิดโรคระบาด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไมได

ดําเนินการอยางตอเนื่อง

4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

16 โครงการปองกันและ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย 250,000.00    - 171,000.00      79,000.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไขเลือดออก  - จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

 - จัดกิจกรรมรณรงค  - ดําเนินการจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัด

 - จัดอบรมใหความรู ยุงลายและทรายกําจัดลูกน้ํา 

จํานวน 8 หมูบาน

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ทาขาม มีความรู ความเขาใจในการ

ปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มมากขึ้น

17 โครงการอาหารปลอดภัย ต.ค.63-ก.ย.64 ก.ย.64  - จัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารตกคาง 50,000.00      - 21,650.00       28,350.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

ในภาชนะอุปกรณ เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

 - จัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารอันตราย  - จัดทําปายผูประกอบการราน

ในอาหารและเครื่องดื่ม อาหารในตําบลทาขาม

 - ดําเนินการจัดทําปายใหผูประกอบ

การ อาหาร/แผงลอย รานคาได

ทั้งหมด 76 คน

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนในพื้นที่ไดบริโภคอาหาร

ที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค

สารพิษ สารปลอมปน

4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

18 โครงการปองกันและ ต.ค.63-ก.ย.64 ส.ค.-ก.ย.64  - จัดอบรมโครงการ 100,000.00     - 12,050.00       87,950.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่อง เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

โรคพิษสุนัขบา  - เนื่องจากเกิดโรคระบาดของเชื้อ

 - จัดกิจกรรมรณรงค จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงไมไดดําเนินการ

ที่เกี่ยวของ อบรม จํานวนสุนัข แมว ที่ลงทะเบียน

สุนัข 1,425 ตัว แมว 875 ตัว

เชิงคุณภาพ

 - ไมพบเชื้อโรคพิษสุนัขบาในคน

และในสัตวเลี้ยง

19 โครงการอบรมใหความรู ม.ค.-มี.ค.64 มี.ค.64  - จัดอบรมใหความรูกลุมแกนนําสุขภาพ 300,000.00    - - 300,000.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

แกนนําสุขภาพชุมชนตําบล ในชุมชนเขตเทศบาล เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

ทาขาม  - ชมรมแกนนําสุขภาพ จํานวน 180

คน ในวันที่ 9,10,23,30 มี.ค.64

ณ หองประชุม รพ.สต.ทาขาม เพื่อ

สามารถดูแลสุขภาพ ปฐมพยาบาล

เบื้องตนได

เชิงคุณภาพ

 - แกนนําสุขภาพ สามารถใหการ

ดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาล และ

รักษาพยาบาลเบื้องตนได

*ไมไดเบิกคาใชจาย

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

4.3 แผนงานสาธารณสุข
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

20 โครงการอบรมใหความรู ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดกิจกรรมสงเสริม ผูสูงอายุ วัยทํางาน 120,000.00     - 23,701.00       96,299.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสวัสดิการฯ

3 วัย สูใยรัก และเยาวชน เสริมสรางภูมิคุมกัน สรางความ เชิงปริมาณ

อบอุนใหกับครอบครัว  - ไดดําเนินการโดยเปลี่ยนรูปแบบ

เปนการใหความรูในสถานการณ

โควิด-19 โดยการใหคณะกรรมการ

แตละหมู แจกสื่อประชาสัมพันธ

ในการดูแลตัวเองในครอบครัว

สรางความรัก ความอบอุน ทั้ง 3 วัย

เชิงคุณภาพ

 - สรางความสัมพันธแก ผูสูงอายุ,

วัยทํางาน และเยาวชน ทําให

ครอบครัวเพิ่มความสัมพันธภาพที่ดี

ระหวางสมาชิกในครอบครัว 

มีความรักความผูกพัน มีความเขาใจ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในสถานการณ โควิด-19
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4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

21 โครงการจัดงานประเพณี ต.ค.-พ.ย.63 พ.ย.63  - จัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษและฟนฟู 700,000.00    - 660,668.80    39,331.20       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง เชิงปริมาณ

 - จัดทําแพใหประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลทาขามรวมลอย

กระทง

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนตําบลทาขาม ได

รวมกันสืบสานประเพณีของไทย

และรวมกันอนุรักษประเพณีไทย

ใหคงอยูสืบไป
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4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

22 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  - สนับสนุนงบประมาณใหกับวัดทองนพคุณ  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

สงเสริมศาสนา (บางแสม) ที่เสนอโครงการ/กิจกรรมสงเสริม เชิงปริมาณ

ศาสนาเพื่อขอรับการสนับสนุนไดแก  - สนับสนุนงบประมาณ

พ.ย.-ธ.ค.63 ธ.ค.63 (1). โครงการปฏิบัติธรรม บวชศิลจาริณี 30,000.00      - 30,000.00       - วัดทองนพคุณ(บางแสม) จัดกิจกรรม

(ชีพราหมณ) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด ที่เกี่ยวของทางพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา จํานวน 4 โครงการ

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ

เนื่องในโอกาสวันพอแหงชาติ เชิงคุณภาพ

5 ธันวาคม 2563  - ประชาชนไดรับการสงเสริม

การปฏิบัติธรรมการสืบสาน

มี.ค.-เม.ย.64 เม.ย.64 (2). โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 50,000.00      - 50,000.00       - วัฒนธรรมของไทย และการ

สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ กลอมเกลาจิตใจใหอยูในศีลธรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธ.ค.63-ม.ค.64 ธ.ค.63 (3). โครงการสวดมนตขามป "เริ่มตนดี ชีวิตด"ี 20,000.00      - 20,000.00       -

เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเขาวัด สมาทานศีล

ปฏิบัติธรรมในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
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4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

โครงการสนับสนุนกิจกรรม ธ.ค.63-ม.ค.64 ธ.ค.63 (4). โครงการปฏิบัติธรรม "บวชชีพราหมณ 30,000.00      - 30,000.00       - กองการศึกษา

สงเสริมศาสนา ขามป"เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาท

(ตอ) สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินีและ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชินีพันปหลวง

มิ.ย.-ส.ค.64 - (5). โครงการปฏิบัติธรรม บวชศิลจาริณี 30,000.00      - - 30,000.00      - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

(ชีพราหมณ) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สถานการณโควิด 19

รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และ

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี สมเด็จ

พระนางเจาฯพระบรมราชินี สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

23 โครงการสนับสนุนการ พ.ย.-ธ.ค.63 ธ.ค.63  - สนับสนุนการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 20,000.00      - 19,150.00       850.00           - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

แขงขันกีฬาเชื่อมความ ระหวางหนวยงาน เชิงปริมาณ

สัมพันธระหวางหนวยงาน  - รอยละ 85 พนักงานมีรางกาย

สมบูรณแข็งแรง

เชิงคุณภาพ

 - พนักงานเทศบาลมีสุขภาพ

แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ

อันดีงามกับหนวยงานอื่น

24 โครงการวันสําคัญทาง มิ.ย.-ส.ค.64 ก.ค.64  - จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 60,000.00      - 1,350.00         58,650.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

ศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และ เชิงปริมาณ

วันเขาพรรษา  - รอยละ 90 ประชาชนไดรวม

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนไดรวมกันแสดงถึง

บทบาทหนาที่ของชาวพุทธที่ดี

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

25 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทาขาม 10,016,400.00 - 9,602,100.00   414,300.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ป และเขาหลักเกณฑ เชิงปริมาณ เทศบาล

ตามระเบียบกําหนด ตามขั้นบันได  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลไดรับการ กองสวัสดิการฯ

ชวยเหลือเบี้ยยังชีพ จํานวน 1,230 คน

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

26 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - คนพิการในเขตเทศบาลตําบลทาขาม 1,862,400.00  - 1,844,400.00   18,000.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

คนพิการ ที่เขาหลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนด เชิงปริมาณ เทศบาล

จะไดรับการชวยเหลือ คนละ 800 บาท  - ผูพิการในเขตเทศบาลไดรับการ กองสวัสดิการฯ

ตอเดือน ชวยเหลือเบี้ยยังขีพ จํานวน 185 คน

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหผูพิการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น
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4.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

27 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลทาขาม 86,500.00      - 79,000.00       7,500.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

ผูปวยเอดส ที่เขาหลักเกณฑตามที่ระเบียบกําหนด เชิงปริมาณ เทศบาล

จะไดรับการชวยเหลือ คนละ 500 บาท  - ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลไดรับ กองสวัสดิการฯ

ตอเดือน การชวยเหลือเบี้ยยังชีพ จํานวน 13 

คน

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

28 กองทุนสุขภาพชุมชน ธ.ค.63-มี.ค.64 ก.ย.64  - จายเงินสมทบ สปสช. เพื่อสรางหลัก 200,000.00    - 200,000.00     -  - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพ เชิงปริมาณ เทศบาล

 - ไดสนับสนุนงบประมาณ 100% กองสาธารณสุข

เชิงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม

 - ประชาชนทุกกลุมทุกวัยไดรับ

บริการ ดานการสงเสริมปองกันโรค

22,805,042.00  +50,000.00 19,389,167.08 3,415,874.92 
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รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  จํานวน  28 โครงการ

4.6 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 จัดทําปายประชาสัมพันธ ต.ค.63-ก.ย.64 ส.ค.64  - จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม 200,000.00   - 4,500.00      195,500.00    - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

สงเสริมกิจกรรมและวันสําคัญ และวันสําคัญตาง ๆ โดยติดบอรดตามจุด เชิงปริมาณ และงบประมาณ

ตาง ๆ ของเทศบาลตําบล ศาลาพักผูโดยสาร ติดที่ปายตาขายหรือ  - จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ

ทาขาม ปายบางนา-ตราด การฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19

จํานวน 2 ปาย

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารกิจกรรมวันสําคัญตางๆของ

เทศบาลฯ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเที่ยว และการขนสง



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 ปรับปรุง บํารุงรักษา พ.ย.63-ส.ค.64 ม.ค.64  - ปรับปรุง บํารุงรักษาทาเทียบเรือ 800,000.00   - 499,000.00   301,000.00    - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

ทาเทียบเรือ/โปะเหล็ก/ โปะเหล็ก/ทางเดินชมธรรมชาต/ิหอชมนก/ เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

ทางเดินชมธรรมชาต/ิ ศาลาพักบนเกาะธรรมชาติ  - ซอมแซมสะพานทางเดินไมที่ถูก

หอชมนก/ศาลาพักบนเกาะ พายุซัดพัง ทําใหสามารถเดินชม

ธรรมชาติทาขาม หมายเหตุ : อยูในงบคาบํารุงรักษาและ ธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู ระบบนิเวศ

ซอมแซม ไดตลอดเสนทางสะพานทางเดินไม

 - ปริมาณพื้นที่ซอมแซมสะพาน

ทางเดินไม จํานวนความยาว 1,125

เมตร 

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหสะพานทางเดินไมมีสภาพ

สมบูรณ สามารถรองรับประชาชน

ที่เขามาชื่นชม ศึกษา เรียนรู เชิงนิเวศ

บนเกาะธรรมชาติทาขามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

1,000,000.00  - 503,500.00    496,500.00    

5.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 จํานวน  2  โครงการ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการ 5 ส พ.ค.-ก.ค.64 พ.ค.64  - จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุง 100,000.00     -50,000.00 - -  - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

สํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม คงเหลือ เชิงปริมาณ เทศบาล

 - ทําลายเอกสารที่ไมมีความสําคัญ 50,000.00       - 450.00        49,550.00      - พนักงานเทศบาลรอยละ 100

ตองเก็บรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เขารวมกิจกรรม 5 ส ทําใหสํานักงาน

เทศบาลมีความเปนระเบียบเรียบรอย

มีความสะดวกในการใชงานอุปกรณ

ตางๆ

เชิงคุณภาพ

 - สํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม

มีความสวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอยมากยิ่งขึ้น

โอนลด เพื่อใชในการจัดโครงการ

จัดเรือรวมขบวนแหหลวงพอ

พุทธโสธรทางน้ํา

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 โครงการจัดใหมีการเลือกตั้ง ต.ค.63-ก.ย.64 ก.พ.-พ.ค.64  - จัดอบรมเจาหนาที่กรรมการ 500,000.00     - 474,523.00   25,477.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

นายกเทศมนตรี และ การเลือกตั้ง เชิงปริมาณ เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณและอื่นๆที่ใช  - ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 6,039 คน

ในการเลือกตั้ง  - จํานวนผูมาใชสิทธิ 4,193 คน

 - เบิกจายคาตอบแทนเจาหนาที่ เชิงคุณภาพ

กรรมการการเลือกตั้ง  - การเลือกตั้งเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย กกต. เปนไปดวยความ

บริสุทธิ์ยุติธรรม ไมมีเรื่องรองเรียน

3 สงเสริมและพัฒนาความรู ต.ค.63-ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64  - จัดสงบุคลากรของเทศบาล 570,000.00     -200,000.00 - -  - ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักปลัด

ของบุคลากรในสํานักปลัด เขาอบรมในหลักสูตรตางๆที่ตรงกับ คงเหลือ เชิงปริมาณ เทศบาล

เทศบาล หนาที่ของผูปฏิบัติงาน อยางนอย 370,000.00     - 363,893.00  6,107.00        - มีบุคลากรเขารับการอบรม

ปละ 1 ครั้ง จํานวน 2 คน

เชิงคุณภาพ

 - บุคลากรที่เขารับการอบรมสัมมนา

ในดานตางๆมีประสิทธิภาพการทํางาน

ดีขึ้น

โอนลด เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการจัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 24 

เครื่อง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 สงเสริมและพัฒนาความรูของ ต.ค.63-ก.ย.64 เม.ย.64  - จัดสงบุคลากรของกองยุทธศาสตร 70,000.00       - 836.00        69,164.00      - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

บุคลากรในกองยุทธศาสตร และงบประมาณ เขาอบรมในหล เชิงปริมาณ และงบประมาณ

และงบประมาณ ที่ตรงกับหนาที่ของผูปฏิบัติงาน  - จัดสงบุคลากรกองวิชาการฯ

เขารวมการอบรม จํานวน 3 คน

เชิงคุณภาพ

 - บุคลากรกองวิชาการฯมีความรู

ตรงกับหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง

5 โครงการปรับปรุง พัฒนา มิ.ย.-ส.ค.64 ส.ค.64  - ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตของ 20,000.00       - 19,000.00    1,000.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

เว็บไซตของเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลทาขาม ใหมีความ เชิงปริมาณ และงบประมาณ

ทาขาม ทันสมัยและนาสนใจอยางนอย  - จัดจางปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต

ปละ 1 ครั้ง เทศบาลตําบลทาขาม จํานวน 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

 - เว็บไซตมีความทันสมัยนาสนใจ

สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ

ของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6 โครงการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ พ.ค.-ก.ย.64 ม.ค.-ก.ย.64  - ปรับปรุงขอมูลภาษีที่ดินและ 50,000.00       - 43,834.00    6,166.00        - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

การจัดเก็บรายได สิ่งปลูกสรางใหถูกตองครบถวน เชิงปริมาณ และงบประมาณ

 - จัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม

จํานวน 5 ราย

 - ซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใชสําหรับ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

 - ใชวัสดุอุปกรณในการปรับปรุง

ขอมูล

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ พ.ย.63-ก.ย.64 มี.ค.-พ.ค.64  - ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีใหเปน 100,000.00     - 50,989.00    49,011.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ปจจุบันและคาใชจายตาง ๆ เชิงปริมาณ

ที่เกี่ยวของ  - ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี จํานวน

80 ราย

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหการปฏิบัติของฝายพัฒนา

รายไดถูกตองและเปนปจจุบัน
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ต.ค.63-ก.ย.64 มี.ค.64  - พัฒนาบุคลากรกองคลังใหไดรับ 150,000.00     - 66,420.00    83,580.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

กองคลัง ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ

ดานการเงิน พัสดุ การจัดเก็บรายได  - บุคลากรเขารับการอบรมอยางนอย

และดานคอมพิวเตอร ปละ 2 โครงการ

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหพนักงานกองคลัง ปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

39



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ พ.ย.63-มี.ค.64 พ.ค.64  - จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน 30,000.00       - 10,790.00    19,210.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา สําหรับบุคลากรกองการศึกษาและ เชิงปริมาณ

ผูดูแลเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

เทศบาลตําบลทาขาม กองการศึกษา จํานวน 12 คน

เชิงคุณภาพ

 - ผูเขารวมโครงการไดรับความรู

และประสบการณในการจัดการ

เรียนการสอนของหนวยงานอื่น

และนํามาประยุกตใชใหเขากับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

1,340,000.00    -250,000.00 1,030,735.00 309,265.00     

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  จํานวน 9 โครงการ

6.2 แผนงานการศึกษา



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 จัดทํารายงานกิจการเทศบาล ม.ค.-ม.ีค.64 -  - จัดทํารายงานกิจการของเทศบาล 200,000.00   - - 200,000.00      - อยูระหวางดําเนินการ กองยุทธศาสตร

ตําบลทาขาม ประจําป ตําบลทาขาม ปละ 1 ครั้ง  - เนื่องจากสถานการณ และงบประมาณ

การแพรระบาดการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได

ขออนุมัติกันเงินไวเบิก

ในปงบประมาณ 2565

จํานวน 199,500 บาท

200,000.00   - - 200,000.00     

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 จํานวน 1 โครงการ
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (อยูระหวางดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการจัดประชาคม ต.ค.63-ก.ย.64 -  - ดําเนินการจัดประชาคมถามความ 5,000.00        - - 5,000.00        - ไมไดดําเนินการ กองชาง

สอบถามความคิดเห็นของ คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกอสราง เนื่องจากไมพบโครงการ

ประชาชนเกี่ยวกับการ โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน ที่มีผลกระทบ

กอสรางโครงการตาง ๆ ที่มี เชน โครงการขยายผิวจราจร ทางเทา 

ผลกระทบตอประชาชน หรือ โครงการขุดลอกคลองที่มีประชาชน

บุกรุกอยูเปนจํานวนมาก

5,000.00        - - 5,000.00       
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รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1  จํานวน  1  โครงการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการสนับสนุนปองกันและ ต.ค.63-ก.ย.64 -  - ดําเนินการเจาหนาที่ปองกัน อปพร. 65,000.00     - - 65,000.00     - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก สํานักปลัด

แกไขปญหายาเสพติด รวมกับฝายปกครองอําเภอบางปะกง ไมไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาล

เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการคัดกรองวัยรุน

นอกสถานศึกษาและผูใชแรงงานเขารับ

การบําบัดฟนฟูและสงเสริมการฝกอาชีพ

2 โครงการอบรมปองกัน ระงับ เม.ย.-มิ.ย.64 -  - จัดอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและ 50,000.00     - - 50,000.00     - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก สํานักปลัด

สาธารณภัยและจัดทําแผน ภาคเอกชนในเขตเทศบาล สถานการณโควิด-19 เทศบาล

ปองกันชวยเหลือผูประสบภัย  - การจัดทําแผน และการฝกซอมแผน

ธรรมชาติ ภัยแลง น้ําทวม เปนไปในแนวเดียวกัน

ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาชน

3 โครงการอบรมวินัยการจราจร มิ.ย.-ก.ค.64 -  - จัดอบรมใหความรูดานวินัย กฎระเบียบ 50,000.00     - - 50,000.00     - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก สํานักปลัด

จราจรแกเด็กและเยาวชน สถานการณโควิด-19 เทศบาล

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

43

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 โครงการเขาคายเยาวชนตอตาน พ.ค.-ส.ค.64 -  - จัดคายเยาวชนตอตานยาเสพติด 200,000.00   - - 200,000.00   - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

ยาเสพติด จํานวน 2 วัน 1 คืน มีเยาวชนเขารวม หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

ไมนอยกวา 100 คน สถานการณโควิด-19

365,000.00   - - 365,000.00  

2.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2  จํานวน  4  โครงการ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการเขาคายสิ่งแวดลอม พ.ค.-ส.ค.64 -  - จัดอบรมเขาคายกลุมอนุรักษ 250,000.00      - - 250,000.00    - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอม สําหรับกลุมเยาวชน  - เนื่องจากหวงระยะเวลา และสิ่งแวดลอม

ในเขตเทศบาลตําบลทาขาม ตามแผนการดําเนินงานเปนชวง

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19

จึงชะลอการดําเนินการตาม

โครงการและเมื่อมีมาตรการ

ผอนคลายเปนชวงใกลสิ้นป

งบประมาณจึงไมสามารถ

ดําเนินงานตามโครงการไดทัน

250,000.00     - 250,000.00  
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รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3  จํานวน  1  โครงการ

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ ธ.ค.63-ม.ค.64 -  - จัดของรางวัลใหเด็กนักเรียน 200,000.00      - - 200,000.00       - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลและเด็กปฐมวัย หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานการณโควิด 19

2 โครงการทัศนศึกษาแหลง ม.ค.-มี.ค.64 -  - จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและ 100,000.00      - - 100,000.00       - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

เรียนรูของเด็กปฐมวัย พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

ของเด็กระดับปฐมวัย จํานวน 3 ศูนย สถานการณโควิด 19
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

4.1 แผนงานการศึกษา



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 ปรับปรุง ซอมแซม ศูนยออก ต.ค.63-ก.ย.64 -  - บํารุงรักษาศูนยออกกําลังกายเพื่อ 100,000.00      - - 100,000.00       - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองสาธารณสุข

กําลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาล สุขภาพชุมชน เทศบาลตําบลทาขาม พบความชํารุดเล็กนอยเปนบางจุด และสิ่งแวดลอม

ตําบลทาขาม ใหพรอมใชงานไดตามปกติอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถแกไขและซอมแซมโดย

*หมายเหตุ:อยูในงบคาบํารุงรักษาและ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ (คาวัสดุ

ซอมแซม กอสราง,วัสดุไฟฟาและวิทย)ุ 

ดําเนินการซอมแซมโดยเจาหนาที่

เทศบาลฯ

4 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ ต.ค.63-ก.ย.64 -  - สนับสนุนใหคณะกรรมการชุมชน/ 160,000.00      - - 160,000.00       - ไมไดดําเนินการ กองสาธารณสุข

การดําเนินงานตามแนวทาง หมูบาน จัดทําโครงการตามพระราชดําริ  - เนื่องจากหวงระยะเวลาตาม และสิ่งแวดลอม

โครงการพระราชดําริ ดาน ดานสาธารณสุขอยางนอยชุมชน/ แผนการดําเนินงาน เปนชวง

สาธารณสุข หมูบานละ 3 โครงการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

 - สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานของ โควิด 19 จึงชะลอการดําเนินการ

คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน แหงละ ตามโครงการและเมื่อมีมาตรการ

20,000 บาท ผอนคลายเปนชวงใกลสิ้นป

งบประมาณ จึงไมสามารถ

ดําเนินการตามโครงการไดทัน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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4.3 แผนงานสาธารณสุข



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี.ค.63 -  - จัดอบรมใหความรูและแลกเปลี่ยน 1,000,000.00   - - 1,000,000.00    - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองสวัสดิการฯ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอย ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการดํารง สถานการณโควิด 19

โอกาส ชีวิตประจําวัน

6 โครงการจัดตั้งโรงเรียน เม.ย.-มิ.ย.64 -  - จัดอบรมในดานตางๆ แกผูสูงอายุ 50,000.00       - - 50,000.00        - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองสวัสดิการฯ

ผูสูงอายุ สงเสริมการเรียนรูในการดูและสุขภาพ สถานการณโควิด 19

รางกายผูสูงอายุใหแข็งแรงอยูเสมอ

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 โครงการแขงขันกีฬาหมูบาน ม.ค.-มี.ค.64 -  - จัดการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชน 500,000.00      - - 500,000.00       - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

ตานยาเสพติด ประชาชนตอตานยาเสพติด หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

สถานการณโควิด-19

8 โครงการสงเสริมสนับสนุน ธ.ค.63-ม.ค.64 -  - จัดตั้งกลุมกีฬาและคัดเลือก กลุมกีฬา 30,000.00       - - 30,000.00        - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

กีฬาและนันทนาการ สงเขารวมการแขงขัน หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

สถานการณโควิด-19

9 โครงการพัฒนาเด็กและ พ.ค.-ก.ย.64 -  - จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนและ 20,000.00       - - 20,000.00        - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

เยาวชนตําบลทาขาม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

ในเขตเทศบาล สถานการณโควิด-19

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10 โครงการจัดงานประเพณี มี.ค.-เม.ย.64 -  - จัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษและ 200,000.00      - - 200,000.00       - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

สงกรานต ฟนฟู หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

สถานการณโควิด 19

11 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม ต.ค.63-ก.ย.64 -  - จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม 20,000.00       - - 20,000.00        - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองการศึกษา

วัฒนธรรม ประเพณี และ ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น หวงเวลาดําเนินการอยูในชวง

ภูมิปญญาทองถิ่น สถานการณโควิด 19

12 โครงการกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารอเนกประสงค ตําบล 13,000,000.00  - - 13,000,000.00   - ไมไดดําเนินการ อยูในขั้นตอน กองการศึกษา

อเนกประสงค ตําบลทาขาม ทาขาม หมู 4 โดยกอสราง อาคาร กันเงินไวในป พ.ศ.2565

หมู 4 ค.ส.ล. สองชั้น ความกวางไมนอยกวา 

17.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา 24 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทาขาม

 - กอสรางหองน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ไดมาตรฐาน

 - กอสรางหองน้ําของอาคารอเนก

ประสงคที่ไดมาตรฐาน

 - ตกแตงสวนและตนไมรอบอาคาร 

จัดทําปายอาคาร

 - รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลทาขาม

15,380,000.00 - - 15,380,000.00 
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4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 จํานวน  12  โครงการ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 จัดทําคูมือทองเที่ยว พ.ค.-ก.ค.64 -  - จัดทําคูมือทองเที่ยวปละ 1 ครั้ง 200,000.00    - - 200,000.00   - ไมไดดําเนินการ กองยุทธศาสตร

 - เนื่องจากสถานการณ และงบประมาณ

การแพรระบาดการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม พ.ค.-ก.ค.64 -  - อบรม บรรยาย สาธิต ใหความรูในดาน 100,000.00     - - 100,000.00   - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม

ของศูนยถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สถานการณโควิด 19

การเกษตรประจําตําบล

ทาขาม

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเที่ยว และการขนสง
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 โครงการฝกอบรมและ มิ.ย.-ส.ค.64 -  - จัดฝกอบรมใหความรูและดูงานสงเสริม 100,000.00     - - 100,000.00   - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม

สงเสริมอาชีพตามแนว อาชีพใหกับกลุมอาชีพ และประชาชนในเขต สถานการณโควิด 19

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล

400,000.00    - - 400,000.00  

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5  จํานวน  3  โครงการ

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 โครงการจัดงานวันทองถิ่น มี.ค.64 -  - จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท 20,000.00    - - 20,000.00      - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล

ไทย สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  - เนื่องจากสถานการณโควิด 19

รัชกาลที่ 5

 - จัดกิจกรรมปลูกตนไมหรือทําความ

สะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทาขาม

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เม.ย.64 -  - จัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ 30,000.00    - - 30,000.00      - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล

 - จัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาด  - เนื่องจากสถานการณโควิด 19

พื้นที่ในตําบลทาขาม

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไมไดดําเนินการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เม.ย.-มิ.ย.64 -  - จัดเจาหนาที่พรอมอุปกรณออกให 50,000.00    - - 50,000.00      - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด

บริการประชาชนในดานตางๆอยางนอยปละ  - เนื่องจากสถานการณโควิด 19 เทศบาล

1 ครั้ง

4 โครงการฝกอบรม สัมมนา พ.ค.64 -  - จัดฝกอบรม สัมมนาใหบุคลากรของ 500,000.00  - - 500,000.00    - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลอยางนอยปละ 1 ครั้ง  - เนื่องจากสถานการณโควิด 19 เทศบาล

เทศบาลตําบลทาขาม

5 โครงการอบรมการใชไฟฟา ก.ค.64 -  - จัดอบรมใหความรูการใชเครื่องใชไฟฟา 50,000.00    - - 50,000.00      - ไมไดดําเนินการ สํานักปลัด

อยางประหยัดและปลอดภัย อยางประหยัดและปลอดภัย แกประชาชน  - เนื่องจากสถานการณโควิด 19 เทศบาล

ในเขตเทศบาลตําบลทาขาม อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

6 โครงการประชุมประชาคม ก.พ.-เม.ย.64 -  - จัดประชุมประชาคมทองถิ่นระดับ 50,000.00    16,000.00-  - -  - ไมไดดําเนินการ กองยุทธศาสตร

ทองถิ่นเพื่อการจัดทําแผน หมูบาน จํานวน 8 หมูบาน คงเหลือ  - เนื่องจากสถานการณการแพร และงบประมาณ

พัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม  - จัดประชุมประชาคมทองถิ่นระดับ 34,000.00    - - 34,000.00     ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตําบล *โอนลดงบประมาณไปซื้อครุภัณฑ

 - จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล คอมพิวเตอร เพื่อใชในการ

ทาขาม ปฏิบัติงาน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 โครงการอบรมใหความรูแก พ.ค.-มิ.ย.64 -  - จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน 50,000.00    - - 50,000.00      - ไมไดดําเนินการ กองยุทธศาสตร

พนักงานเทศบาลและ เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล  - เนื่องจากสถานการณการแพร และงบประมาณ

ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ใหมีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอมูลขาวสารของราชการ ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

พ.ศ.2540 ปละ 1 ครั้ง

8 โครงการอบรมใหความรู พ.ค.-มิ.ย.64 -  - จัดอบรมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ 100,000.00   - - 100,000.00     - ไมไดดําเนินการ กองยุทธศาสตร

กฎหมายเบื้องตนสําหรับ ในดานกฎหมายทั่วไป อยางนอยปละ 1 ครั้ง  - เนื่องจากสถานการณการแพร และงบประมาณ

ประชาชน ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

9 สงเสริมและพัฒนาความรูของ ต.ค.63-ก.ย.64 -  - จัดสงบุคลากรของเทศบาล 100,000.00   - - 100,000.00     - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก เกิดการ กองสาธารณสุข

บุคลากรในกองสาธารณสุข เขาอบรมในหลักสูตรตางๆที่ตรงกับ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสิ่งแวดลอม

และสิ่งแวดลอม หนาที่ของผูปฏิบัติงาน ทําใหผูจัดอบรมหลักสูตรตางๆ

 - อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูพรอม เลื่อนออกไปไมมีกําหนด

ศึกษาดูงานสําหรับบุคลากรที่

ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10 สงเสริมและพัฒนาความรูของ ต.ค.63-ก.ย.64 -  - จัดสงบุคลากรผูปฏิบัติงานเขารับการ 25,000.00    - - 25,000.00      - ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก กองชาง

บุคลากรในกองชาง อบรม สัมมนาตามแผนงานโครงการตางๆที่ สถานการณในปจจุบันเกิดการแพร

หนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

(COVID-19) ซึ่งอาจเกิดภาวะเสี่ยง

จากการติดเชื้อโคโรนา 2019

(COVID-19) 

959,000.00  -16,000.00 - 959,000.00   

6.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  จํานวน  10  โครงการ
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6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



 โดยผูบริหารเทศบาลไดนําโครงการมาจัดทํางบประมาณ บรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และ

โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท)

1.   บัญชีครุภัณฑ 49 21,614,685.00                   18 14,584,685.00                     

รวมทั้งสิ้น 49 21,614,685.00                  18 14,584,685.00                    
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น แกไข ครั้งที่ 1 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประจําปงบประมาณ 2564

ตั้งจายรายการใหม รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น   18   โครงการ งบประมาณ 14,584,685 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

        เทศบาลตําบลทาขาม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม ไดกําหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2564  โดยทําการประเมินผลเชิงปริมาณ



เงินคงเหลือทั้งหมด

จํานวนเงิน เงินที่เบิกจายแลว เงินคงเหลือ เงินที่เบิกจายแลว เงินรอเบิกจาย (บาท)

(บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) (บาท) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (3) = (4)

1.บัญชีครุภัณฑ 18 14,584,685.00         5 543,346.00              962,254.00         13 - 13,079,085.00             962,254.00                

รวมทั้งสิ้น 18 14,584,685.00        5 543,346.00            962,254.00        13 - 13,079,085.00            962,254.00               

         ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  (5x100/18= 27.77)  คิดเปนรอยละ 27.77 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว

         สรุปผลการดําเนินงานบัญชีครุภัณฑตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (5x100/49= 10.20) คิดเปนรอยละ 10.20 ของบัญชีครุภัณฑทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตรการพัฒนา

การตั้งงบประมาณ จํานวนโครงการ/งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ป 2564 อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ โครงการ โครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ม.ค.-ก.พ.64 มี.ค.64  - จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 5,600.00        - - 5,600.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

ราคา 700 บาท ตอป (สําหรับเครื่อง เชิงปริมาณ และงบประมาณ

คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง) จํานวน  - ไดชุดโปรแกรมปองกันไวรัส

8 ชุด จํานวน 8 ชุด

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหคอมพิวเตอรมีความ

ปลอดภัยจากไวรัส สามารถใชงาน

ไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ

(เบิกจายจากหมวดคาวัสดุ 

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีครุภัณฑ (ดําเนินการแลวเสร็จ)



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 คาซอมแซมและบํารุงรักษา ต.ค.63-ก.ย.64 ก.พ.64  - ดําเนินการซอมแซมระบบกลองโทรทัศน 300,000.00    - 38,846.00      261,154.00    - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

วงจรปดใหสามารถใชงานไดตามปกติและ เชิงปริมาณ และงบประมาณ

มีประสิทธิภาพ  - ซอมแซมระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดใหสามารถใชงานไดตาม

ปกติ จํานวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ

 - ทําใหระบบกลองโทรทัศน

สามารถใชงานไดตามปกติ และมี

ประสิทธิภาพ

3 คาซอมแซมและบํารุงรักษา ต.ค.63-ก.ย.64 มิ.ย.64  - ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม เครี่อง 100,000.00     - 4,500.00        95,500.00     - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

ควบคุมระบบสัญญาณ Internet Wifi เชิงปริมาณ และงบประมาณ

ใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกและ  - ซอมแซมระบบสัญญาณ

รวดเร็ว Internet Wifi จํานวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ

 - ระบบสัญญาณ Internet Wifi 

สามารถใชงานไดตลอดเวลาและ

รวดเร็ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 คาซอมแซมและบํารุงรักษา ต.ค.63-ก.ย.64 -  - ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมปาย 100,000.00     - - 100,000.00    - ดําเนินการแลวเสร็จ กองยุทธศาสตร

ประชาสัมพันธและบอรดประชาสัมพันธ ไมไดเบิกจายงบประมาณ เนื่องจาก และงบประมาณ

ในเขตเทศบาลตําบลทาขาม ชํารุดเล็กนอย ดําเนินการซอมแซม

ไดเอง

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 ครุภัณฑกีฬา - เม.ย.64  - จัดซื้อลูวิ่งไฟฟา จํานวน 8 เครื่อง 500,000.00    - - -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

(ตั้งจายรายการใหม) ตัวละ 125,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 งบกองทุน เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

บาท 500,000.00     - มีลูวิ่งไฟฟาเพิ่ม จํานวน 8 ตัว

งบเทศบาล โดยจัดซื้อเบิกจายแลวเสร็จ

คงเหลือ เรียบรอย จํานวน 4 ตัว และ

1,000,000.00  - 500,000.00    500,000.00  อยูระหวางดําเนินการจัดซี้อ

จํานวน 4 ตัว

เชิงคุณภาพ

 - สามารถรองรับประชาชนที่มา

ออกกําลังกาย ไดอยางเพียงพอ

1,505,600.00  - 543,346.00    962,254.00  

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมบัญชีครุภัณฑ (ดําเนินการแลวเสร็จ) จํานวน  5  โครงการ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

1 ครุภัณฑสํานักงาน ม.ค.-เม.ย.64 -  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 858,000.00     - - 858,000.00      - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

18,000 บีทียู จํานวน 30 เครื่อง งบประมาณไวเบิกจายแลว

2 ครุภัณฑสํานักงาน ม.ค.-เม.ย.64 -  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 129,600.00      +15,686.00 -  - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง คงเหลือ ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

รายละเอียด ดังนี้ 145,286.00      - - 145,286.00      งบประมาณไวเบิกจายแลว

 - แบบตั้งพื้นหรือแขวน จํานวน 3 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท

เปนเงิน 97,200 บาท (ในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

 - แบบฝงฝา 4 ทิศทาง จํานวน 1

เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,086 บาท

เปนเงิน 48,086 บาท (นอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลทาขาม

ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

บัญชีครุภัณฑ (อยูระหวางดําเนินการ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

3 ครุภัณฑสํานักงาน ม.ค.-เม.ย.64 -  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 964,800.00      +315,096.00 - -  - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

แบบฝงฝา 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 คงเหลือ ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

บีทียู จํานวน 24 เครื่อง เครื่องละ 1,279,896.00   - - 1,279,896.00   งบประมาณไวเบิกจายแลว

53,329 บาท เปนเงินงบประมาณ

1,279,896 บาท (นอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

4 ครุภัณฑสํานักงาน ม.ค.-เม.ย.64 -  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 47,000.00        +15,103.00 - -  - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

แบบฝงฝา 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 คงเหลือ ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 62,103.00        - - 62,103.00        งบประมาณไวเบิกจายแลว

งบประมาณ 62,103 บาท (นอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

5 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ม.ค.-เม.ย.64 -  - จัดทําระบบเครื่องเสียงหองประชุม 2,142,000.00    - - 2,142,000.00    - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

สภาเทศบาลขนาดพื้นที่รวม 192.00 ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

ตารางเมตร เปนเงิน 2,142,000 บาท งบประมาณไวเบิกจายแลว

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานสําหรับอาคารอเนกประสงค

3 ชั้น ฯลฯ รายละเอียดตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนาที่ 97-99

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ม.ค.-เม.ย.64 -  - จัดทําระบบเครื่องเสียงหองประชุม 1,200,000.00   - - 1,200,000.00    - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัด

ใหญและหองประชุมเล็ก ขนาดพื้นที่ ขั้นตอนกําหนดราคากลาง กันเงิน เทศบาล

รวม 240 ตารางเมตร หองละ 1 ระบบ งบประมาณไวเบิกจายแลว

 เปนเงิน 1,200,000 บาท เพื่อใหมี

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน

สําหรับอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น 

รายละเอียดหองประชุมใหญ พื้นที่ 

192 ตารางเมตร รายละเอียดหอง

ประชุมเล็ก พื้นที่ 48.00 ตารางเมตร 

ฯลฯ รายละเอียดตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนาที่ 99-102

7 คาซอมแซมและบํารุงรักษา ต.ค.63-ก.ย.64 -  - ดําเนินการซอมแซมเครื่องกระจาย 200,000.00      - - 200,000.00      - อยูระหวางดําเนินการ กองยุทธศาสตร

เสียง โดยการสงเครื่องซอมบํารุง เนื่องจากสถานการณการแพร และงบประมาณ

เมื่อระบบไมสามารถใชงานไดตามปกติ ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 ซึ่งไดขออนุมัติกันเงินไว

เบิกในปงบประมาณ 2565

จํานวน 295,213 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

8 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง - -  - จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบ 129,000.00      - - 129,000.00       - อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ สํานักปลัด

(ตั้งจายรายการใหม) ดามปน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 ดาม ครุภัณฑ เทศบาล

หมายเหต ุดําเนินการแลวเสร็จ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

9 ครุภัณฑอื่น ๆ - -  - จัดซื้อทุนจิ๊กซอวอเนกประสงค (ชนิด 500,000.00      - - 500,000.00      - อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ สํานักปลัด

(ตั้งจายรายการใหม) พลาสติก)พรอมอุปกรณตอเชื่อมครบชุด ครุภัณฑ เทศบาล

ตัวทุนลอยมีลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด

ความกวาง×ความยาว×ความสูง หมายเหต ุดําเนินการแลวเสร็จ

ไมนอยกวา 50×50×50 เซนติเมตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

จํานวน 25 ตร.ม. (ตร.ม.ละ 4 ลูก

25 ตร.ม.เทากับ 100 ลูก)

10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - -  - จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2,800.00         - - 2,800.00          - อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ สํานักปลัด

(ตั้งจายรายการใหม) 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ เทศบาล

หมายเหต ุดําเนินการแลวเสร็จ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

11 ครุภัณฑยานพาหนะและ - -  - จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงพรอม 6,000,000.00   - - 6,000,000.00    - อยูระหวางดําเนินการจัดทํา สํานักปลัด

ขนสง ระบบฉีดโฟม ชนิด 10 ลอ 2 เพลา รางขอบเขตดําเนินงาน (TOR) เทศบาล

(ตั้งจายรายการใหม) ขนาดความจุไมนอยกวา 10,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) +- (7) (8) (9) (10)

12 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ก.ย.64 -  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 60,000.00       - - 60,000.00        - อยูระหวางดําเนินการ กองสาธารณสุข

(ตั้งจายรายการใหม) ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง (กันเงินไมกอหนี้ฯ) และสิ่งแวดลอม

เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท

13 ครุภัณฑงานบานงานครัว ก.ย.64 -  - จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก 500,000.00      - - 500,000.00      - อยูระหวางดําเนินการ กองสาธารณสุข

(ตั้งจายรายการใหม) ความจุไมนอยกวา 660 ลิตร จํานวน (กันเงินไมกอหนี้ฯ) และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 35 ใบ

13,079,085.00 +345,885.00 - 13,079,085.00 

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

65

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมบัญชีครุภัณฑ (อยูระหวางดําเนินการ)   จํานวน  13  โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ



บัญชีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน

(โอนตั้งจายรายการใหม) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - ก.ย.64  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 17,000.00       - 16,500.00      500.00         - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

โอนตั้งจายรายการใหม สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับทดแทน เชิงปริมาณ

เครื่องเกาในการปฏิบัติงานของงานพัฒนา  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

รายได สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

 - เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

ดานจัดเก็บรายไดและรองรับกับ

โปรแกรมของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจายรายการใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

(ดําเนินการแลวเสร็จ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - ก.ย.64  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 30,000.00      - 28,500.00      1,500.00       - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

โอนตั้งจายรายการใหม ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง เชิงปริมาณ

สําหรับทดแทนเครื่องเกา ในการปฏิบัติงาน  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ของงานพัฒนารายได ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน

1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

 - เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

ดานจัดเก็บรายไดและรองรับกับ

โปรแกรมของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

3 ครุภัณฑสํานักงาน - ก.ย.64  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,500.00      - 42,500.00      -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

โอนตั้งจายรายการใหม 24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เชิงปริมาณ

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด

24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหอากาศในหองกองคลัง

หมุนเวียนถายเท ทําใหเจาหนาที่

รูสึกสบายขจัดกลิ่น,แบคทีเรียและ

ฝุนละออง ทําใหอากาศภายในหอง

ดีขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 ครุภัณฑสํานักงาน - ก.ย.64  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 54,200.00      - 54,199.85      0.15              - ดําเนินการแลวเสร็จ กองคลัง

โอนตั้งจายรายการใหม 36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง เชิงปริมาณ

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด

36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ

 - เพื่อใหอากาศในหองกองคลัง

หมุนเวียนถายเท ทําใหเจาหนาที่

รูสึกสบายขจัดกลิ่น,แบคทีเรียและ

ฝุนละออง ทําใหอากาศภายในหอง

ดีขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

5 ครุภัณฑงานบานงานครัว - เม.ย.64  - จัดซื้อตูเก็บและแยกชนิดขยะ แบบ 4 180,000.00     - 180,000.00    -  - ดําเนินการแลวเสร็จ กองสาธารณสุข

(ตั้งจายรายการใหม) ชอง จํานวน 4 ชุด ชุดละ 45,000 บาท เชิงปริมาณ และสิ่งแวดลอม

เปนเงิน 180,000 บาท  - มีตูเก็บและแยกชนิดขยะ จํานวน

*หมายเหตุ งบกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัด 4 ชุด

ชลบุรี 3 จํานวน 680,000 บาท เชิงคุณภาพ

 - ประชาชนและนักเรียนในตําบล

ทาขามรูจักและสรางความเคยชิน

ในการแยกขยะรีไซเคิล สงผลใหขยะ

ลดลง

323,700.00    - 321,699.85    2,000.15      

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ

รวมบัญชีครุภัณฑ (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน  5  โครงการ
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนิน ระยะเวลาดําเนิน วิธีการ ขั้นตอน เปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยงาน

(1) (2) งานที่กําหนดไว งานแลวเสร็จจริง การดําเนินงานโครงการ ไดรับอนุมัติ โอนงบ +- เบิกจายจริง เงินคงเหลือ ในการดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร - -  - จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ 16,000.00       - - 16,000.00     - ยังไมไดดําเนินการ กองยุทธศาสตร

โอนตั้งจายรายการใหม งานสํานักงาน พรอมอุปกรณครบชุด เปนครุภัณฑตั้งจายรายการใหม และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อไมทันสิ้นปงบประมาณ

ขออนุมัติกันเงินไวเบิกจาย

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

16,000.00      - - 16,000.00    

งบประมาณและที่มาของงบประมาณ
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รวมบัญชีครุภัณฑ (ตั้งจายรายการใหม) จํานวน  1  โครงการ

(ยังไมไดดําเนินการ)

บัญชีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจายรายการใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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