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รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
๑. บทน า 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   และท่ีแก้ไข 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๓๐ (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
 ๒. เพื่อประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
 ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับต่อไป 
 ๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

๓. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) ตามแนวทาง
และรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปุาระก า นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนใน ต าบลปุาระก า โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลปุาระก าได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลปุาระก าไว้ ดังนี้  
 
   ก.วิสัยทัศน์  
  “ ป่าระก าน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจม่ันคง  ชุมชนเข้มแข็ง ”  
 

ข.พันธกิจหลักการพัฒนา 
1. แก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อให้ประชาชนมีน้ าในการอุปโภคและบริโภค 
2. ปรับปรุงถนนหนทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก 
3. จัดให้มีการขยายเขตไฟฟูาซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
4. ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ท้องตลาด 
6. ส่งเสริมการท าอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
7. ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
8. ส่งเสริมการรณรงค์ปูองกันโรคระบาด 
9. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
12. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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ค. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก าก าหนด
แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมการสาธารณสุข 

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 - ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน 

1.3 แผนงานการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.4 แผนงานงบกลาง 
- สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
- สนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ และผู้ปุวยเอดส์ 

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
 2.2 แผนงานการเกษตร 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ 
       - ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยและแปรรูปสินค้า 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

-พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

- พัฒนาระบบไฟฟูา 
 3.2 แผนงานการพาณิชย์ 
        - พัฒนาระบบประปา 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

4.1 แผนงานการเกษตร 
           -พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
      5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม 
   - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 

  - พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
             - สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน 
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     - ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

     - รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6.2 แผนงานการเกษตร 
     - ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ง. การวางแผนพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) และฉบับ
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 (พ.ศ.2563) และฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี 2,และครั้งท่ี 3 ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน ใน
พื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 ) 
เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และฉบับเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  ฉบับ
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ.2563) ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันท่ี 27  กุมภาพันธ์  2563 
และฉบับเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  2 ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันท่ี  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ,
และฉบับเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 (พ.ศ.2563) ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันท่ี 30  กันยายน พ.ศ.  
2563  ตามล าดับโดยก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) ของปีงบประมาณ 
๒๕63 (จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จ านวน 249
โครงการ งบประมาณ 52,610,650 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง 
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
5.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม 
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

60 
22 
93 
35 
28 
11 

15,782,930.00 
7,928,000.00 

23,980,720.00 
3,765,000.00 
1,053,000.00 
101,000.00 

รวม 249 52,610,650.00 
 

จ.การจัดท างบประมาณ 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก าได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันท่ี  
10 กันยายน ๒๕62 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 80  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน  18,686,680 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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ยุทศาสตร์ 

 
โครงการ 

 
งบตามข้อบัญญัติ 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง 
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

35 
4 

20 
1 

17 
3 

14,680,690 
35,๐๐๐ 

3,583,000 
60,000 

293,000 
35,000 

 80 18,686,690 
อื่น ๆ (ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ) 8 153,800 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  มีดังนี ้
 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 

1 
 

ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
(1.1 แผนงาน
สาธารณสุข) 
 

 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

 

เงินรายได้/
อุดหนุนทั่วไป 

 

 

2,200 
 

 

เพ่ือส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ 
(สุนัข/แมว) ท้ังที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 
 
 

 

จ านวนข้อมูลสัตว์ที่
มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

   

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 

เงินรายได้/ 
อุดหนุนทั่วไป 

 

22,000 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมา
บริการในการฉีด
วัคซีน ค่าวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 

สุนัข/แมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า 

  

 
 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1
บ้านดอนส าราญ 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านดอนส าราญ 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านบางสุขขี 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านบางสุขขี 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหัวปุาขลู่ 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านหัวปุาขลู่ 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 
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ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์/

แผนงาน 
โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 

1 
 

ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
(1.1 แผนงาน
สาธารณสุข) 
 

 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านปุาระก า 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านปุาระก า 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านในไร่ 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านในไร่ 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านปุาระก า 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านปุาระก า 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7
บ้านหนองดี 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
บ้านหนองดี 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านหัวทองหลาง 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านหัวทองหลาง 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 

1 
 

ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
1.1 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านบางสิบบาท 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านบางสิบบาท 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 

  สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านหัวล าพู 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
บ้านหัวล าพู 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข        
หมู่ที่ 10 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 
บ้านเหมก 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

20,000 
 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านเหมก 

 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ ด้าน
สาธารณสุข        
หมู่ที่ 11 

  

1.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

 

โครงการแข่งขันกีฬา/
ต้านยาเสพติดประจ า
ต าบล 

 

เงินรายได้ 
 

 

100,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาระดับ
ต าบลปุาระก า 
 
 

 

เด็กเยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

   

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เงินรายได้ 
 

10,๐๐๐ 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดพ้ืนที่ต าบล
ปุาระก า 
 

 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  

1.3 แผนงาน
การศึกษา 

 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

 

เงินรายได้ 
 

80,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
 

 

สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้เด็กๆ 

   

โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

 

เงินรายได้ 
 

100,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ปุาระก า 
 

 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 

 
 

ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 
1.3 แผนงาน
การศึกษา 

 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
(ส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3-5 ปี) 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

346,910 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนังสือ, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 
3-5 ปี) 
 

 

เด็กปฐมวัยได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาฯ(คน) 
-ศพด.วัดอัฑฒ
ศาสนาราม  
-ศพด.บ้านหัวปุาขลู่  
-ศพด.วัดปุาระก าใต้ 
-ศพด.วัดเหมก      

   

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

1,617,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการอาหาร
กลางวัน ได้แก่เด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 4 
ศูนย์ อัตราคนละ 
20 บาท 
 

 

เด็กมีอาหารที่ถูก
หลักสุขอนามัย 

   

โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

561,000 
 

 

เพ่ือจ่ายตาม
โครงการสนับสนุน
ศพด. ในสังกัด
อบต.ปุาระก า 
จ านวน 4 ศูนย์ 
.. 
 
 

 

เด็กเล็กมีสื่อในกการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร/์
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 ด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง 

1.3 แผนงาน
การศึกษา 

 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

912,180 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. และศพด. 
 

 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

   

โครงการอุดหนุนส่วน
ราชการ (โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จ านวน 4 
โรงเรียน) 
-โรงเรียนบ้านหัวล าพู 
-โรงเรียนวัดปุาระก า 
-โรงเรียนวัดเหมก 
-โรงเรียนวัดอัฒฑ
ศาสนาราม 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

584,000 
 
 

4 โครงการ 
(124,000) 
(336,000) 
(68,000) 
(56,000) 

 

 

เพ่ืออุดหนุน
ส าหรับค่า
โครงการอาหาร
กลางวัน ได้แก่เด็ก
ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. อัตรา
คนละ 20 บาท 

 

เด็กมีอาหารที่ถูก
หลักสุขอนามัย 
 

  

1.4 แผนงาน   
งบกลาง 

 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

96,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

 

ผู้ปุวยฯ จ านวน 16 
รายได้รับเบี้ยยังชีพ 

 

 
  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

7,478,400 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
โครงการสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ประจ าปี 
งบประมาณ 
2563 

 

ผู้สูงอายุฯ ในพ้ืนที่
ต าบลปุาระก าได้รับ
การสนับสนุนเบี้ยยัง
รายเดือน จ านวน 
12 เดือน 

  

1.4 แผนงาน     
งบกลาง 

 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

 

2,419,200 
 

 

เพ่ือจ่ายตาม
โครงการสนับสนุน
เสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาค ประจ า
ปีบประมาณ 
2563 

 

ผู้พิการฯ ในพ้ืนที่
ต าบลปุาระก าได้รับ
การสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพรายละ 800 
บาท จ านวน 12 
เดือน 

 1.4 แผนงาน     
งบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เงินรายได้ 2,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับ
การจราจรที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง 
เช่น การทาสีตีเส้น 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  

1.5 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน) 
 

 

โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

เงินรายได้ 
 

20,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

 

ลดการสูญเสียของ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 
  

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันฝุาย
พลเรือน (อปพร) 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพล
เรือน  (อปพร) 

 

ชุมชนสงบเรียบร้อย 

 1.6 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

ส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้เสพยาเสพติด 

 

เงินรายได้ 
 

26,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริม 
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพยาเสพติด 

 

ผู้เสพยาเสพติด
ได้รับการฟ้ืนฟูทึ่
ถูกต้อง 

 

   

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้นกับ
ประชาชน 
 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 

 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
กับประชาชน 

 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบือ้งต้น 

  โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เงินรายได้ 30,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

ปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

 1.7 แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของอปท. ระดับ   
อ าเภอปากพนัง 

เงินรายได้ 15,000 
 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
และเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือทันท่วงที
เมื่อได้รับความ
เดือดร้อน 



ห น้ า  | 11 

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 

2. 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
2.1 แผนงาน
การเกษตร 

 

โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

 

เงินรายได้ 
 

5,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 
 

 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้
ความสามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับ
อาชีพการเกษตรได้ 

 

เกษตรกรมีการ
พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้มากข้ึน 

   

โครงการอบรม
วิชาการ/วิทยาการ
สมัยใหม่ด้าน
การเกษตร 

 

เงินรายได้ 
 

5,๐๐๐ 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
วิทยาการสมัยใหม่ 

 

การเกษตรมีการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

   

สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

 

เงินรายได้ 
 

20,๐๐๐ 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 

 

 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
เพ่ือส่งเสริมการ
ถ่ายทอดฯ 
 
 

 

การเกษตรมีการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 

   

โครงการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคสัตว์ 

 

เงินรายได้ 
 

5,๐๐๐ 
 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
สัตว์ ได้แก่ ค่าจ้าง
เหมาฉีดวัคซีน ค่า
วัคซีน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 

พ้ืนที่ต าบลปุาระก า
ปลอดจากโรคสัตว์ 
เช่นโรคพิษสุนัขบ้า 
โรคฉ่ีหนู และมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

 

3. 
 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ไฟฟูาสาธารณะ 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

100,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟูา
สาธารณะที่ช ารุด
ให้สามารถใช้การ
ได้ 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 1 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

30,000 
 

 

เพ่ือพัฒนาระบบ
การคมนาคมที่
สะดวก ประชาชน
ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร และมี
ความสะดวกใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 125
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

 

โครงการ 
 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต 

 

3. 
 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบางปอ-บ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 9 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

300,000 
 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 
 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชุติมัน 
ปรามาส หมู่ที่ 11 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

112,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
47 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปุาระก าใต้-บ้าน
เหมก 2 หมู่ที่ 5,11 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

300,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดปุาระก า-บ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 7,9 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

294,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดปุาระก าใต้-วัด
ปุาระก าเหนือ หมู่ที ่5 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

235,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
168 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวปุาขลู่-ปุา
ระก าเหนือ(ต่อจาก
ของเดิมสะพานบ้าน
นายลาภ) หมู่ที ่2 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

294,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 
 

 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
100เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  โครงการติดต้ังไฟฟูา
ริมทางสาธารณะสาย 
หลัก หมู่ที่ 6 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

99,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะถนน
สายหลักในต าบล     
ปุาระก า 
 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
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ล าดับ
ที่ 

 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

 

โครงการ 

 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต 

 

3. 
 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

โครงการถมยกระดับ
คอสะพานข้ามคลอง
บริเวณโรงเรียนพร้อม
กับเทคอนกรีต หมู่ที่ 
8 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

225,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ถมปรับระดับถนน
ด้วยวัสดุหินคลุก
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ความยาวรวม 48 
เมตร พร้อมบดอัด 

  โครงการฝงัท่อระบาย
น้ าจุดสามแยกบ้าน
นางสว่างจิต-บ้านนาย
เนย หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

64,000 เพ่ือการระบายน้ า
ที่ดี ปูองกันน้ า
ท่วม 

ฝังท่อระบายน้ าท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้น 3 เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 1.00 x 
1.00 เมตร 1 จุด 
รวม 8 ท่อน โดยเท
คอนกรีตท้องก่อน
วางท่อขนาดกว้าง 
2 ม. ยาว 10 ม. 
ขนาด  0.10 ม. 
พร้อมตอกเข็มไม้ 

   

โครงการซ่อมแซม
ถนนคันคูส่งน้ าสายหัว
ล าพู-บ้านหนองดี หมู่
ที ่10 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

168,000 
 

 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่ดี ปูองกันน้ า
ท่วม ประชาชนใช้
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ซ่อมแซมถนนด้วย
วัสดุหินคลุกขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ความ
ยาวรวม 1,120 
เมตร  

   

โครงการซ่อมแซม
ถนนซอยชุมชนพัฒนา 
3 หมู่ที่ 6  

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

51,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ซ่อมแซมถนนด้วย
วัสดุหินคลุกขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ความ
ยาวรวม 340 เมตร  

  โครงการปรับปรงุถนน
คลองบ้านในโอ  
หมู่ที่ 3 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

196,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ซ่อมแซมถนนด้วย
วัสดุหินลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 420 เมตร  

  โครงการปรับปรงุถนน
สายในโอ-บ้านนาย
ถาวร แก้วใส หมู่ที่ 3 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

99,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากข้ึน 

 

ซ่อมแซมถนนด้วย
วัสดุหินลูกรังขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ความ
ยาวรวม 660 เมตร  
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ล าดับ
ที่ 

 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

 

โครงการ 
 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต 

 

3. 
 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

โครงการปรับปรงุถนน
สายบ้านหัวทองหลาง 
ถึงถนนคสล. หมู่ที ่8 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

33,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 

 

ปรับปรุงถนนด้วย
วัสดุหินคลุกขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 145 เมตร 

  โครงการปรับปรงุถนน
สายลาภเจริญผล  
หมู่ที่  10 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

132,000 
 

 

เพ่ือประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 

 

ปรับปรุงถนนด้วย
วัสดุหินคลุกขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 734 เมตร 

   

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 
(อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคปากพนัง) 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

99,000 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะถนน
สายหลักในต าบล     
ปุาระก า 
 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

 3.2 แผนงานการ
พาณิชย์ 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

323,000 เพ่ือใช้ส าหรับ
อุปโภค/บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 น้ิว 
ความลึกไม่น้อยกว่า 
120เมตร หรือ
ปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 10 ลบ.ม./ซม. 
พร้อมติดต้ังเครื่อง
สูบน้ าแบบ 
Submersible Pump 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
HP พร้อมอุปกรณ์ 

 4.1 แผนงาน
การเกษตร 

โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าสายชุมชนพัฒนา 
2 หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่ดี ปูองกันน้ า
ท่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ชุดบานประตูระบาย
น้ ากว้าง 1.60 ม.
สูง 3.40 ม.  

 5.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการประชาคม
ระดับต าบล /หมู่บ้าน 

เงินรายได้ 20,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
คิดเห็น 

   

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล 
สมาชิกสภา อบต. 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรพนักงาน
ส่วนต าบลและ
สมาชิก อบต. 

 

บุคลากรและสมาชิก 
อบต. มีความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
และศิลปวัฒนธรรม  
5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

โครงการจัดท า
ประชาพิจารณ์
ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ในการส ารวจความ
คิดเห็นต่างๆ 
 

 

ความเห็นของ
ประชาชนในการ
จัดท าข้อบัญญัติ
ต่างๆ 

 

 
 

5.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

 

โครงการสง่เสริม
สนับสนุนฟ้ืนฟู
ประเพณีต่างๆ 

 

เงินรายได้ 
 

50,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีต่างๆ ให้
สืบทอดต่อไป 

   

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ 

 

เงินรายได้ 
 

3๐,๐๐๐ 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 

 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ให้สืบทอดต่อไป 
 

   

โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ (ที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ปากพนัง) 
(ประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าข้ึนธาตุ) 
 

 

เงินรายได้ 
 

 

20,000 
 

 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับที่
ท าการปกครอง
อ าเภอเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (มาฆบูชา 
แห่ผ้าข้ึนธาตุ) 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

   

โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ (ที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ปากพนัง) 
(กิจกรรมแห่หมรับ
เทศกาลเดือนสิบ) 

 

เงินรายได้ 
 

 

3,000 
 

 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับที่
ท าการปกครอง
อ าเภอเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (เทศกาล
เดือนสิบ) 
 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

   

อุดหนุนโครงการ
จัดงานพระราชพิธี
ถวายบังคมพระ
บรมรูปพรบาท
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 

 

เงินรายได้ 
 

3,000 
 

 

อุดหนุนส่วน
ราชการ (ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอปาก
พนัง) ตามโครงการ
จัดงานพระราชพิธีฯ 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 

5. 
 

ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
5.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

โครงการจัดงาน
พระราชพิธีน้อม
ร าลึกเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 (13 
ตุลาคม 2562) 

 

เงินรายได้ 
 

 

5,000 
 
 

อุดหนุนส่วนราชการ 
(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากพนัง)ตาม
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีฯ 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

  โครงการจัดงาน
พระราชพิธีวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 
(วันที่ 3 มิถุนายน 
2563) 

 

เงินรายได้ 
 

 

5,000 
 
 

อุดหนุนส่วนราชการ 
(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากพนัง)ตาม
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีฯ 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

   

อุดหนุนโครงการ
จัดงานพระราชพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรบดินทร
เทพวรางกูร 

 

เงินรายได้ 
 

 

5,000 
 
 

 

อุดหนุนส่วนราชการ 
(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากพนัง)ตาม
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีฯ 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

   

อุดหนุนโครงการ
จัดงานพระราชพิธี
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

 

เงินรายได้ 
 

5,000 
 
 

 

อุดหนุนส่วนราชการ 
(ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปากพนัง)ตาม
โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีฯ 

 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป 

  

5.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

 

เงินรายได้ 
 

30,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกปูอง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ 

 

ประชาชนมี
จิตส านึกในสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

  โครงการสง่เสริม
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

เงินรายได้ 26,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริม
การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

เพ่ือแก้ปัญกายา
เสพติดในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  

5.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
กับประชาชน 

เงินรายได้ 10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้นกับ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

  โครงการก่อสร้าง
หลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดปุาระก า
ใต้ 

เงินรายได้ 45,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการก่อสร้าง
หลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดปุาระก าใต้ 

ก่อสร้างหลงัคา 
ศพด.ขนาดกว้าง 
2.20 เมตร ยาว 
14.00 เมตร  

  โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ภายนอก
อาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปุาระก าใต้ 

เงินรายได้ 17,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกอาคารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดปุาระก าใต้ 

เพ่ือเทปรับพ้ืน
คอนกรีตเชื่อม
ระหว่างอาคาร
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า30 ตร.ม. 
หนา 0.10 เมตร 

 

6. 
 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
6.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

โครงการพัฒนา   
สาธารณะ
ประโยชน์ 

 

เงินรายได้ 
 

20,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
  

โครงการสง่เสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแยก
ขยะต้นทาง 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 

 

เพ่ือใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะต้น
ทาง 

 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

6.2 แผนงานการเกษตร 
 

โครงการรณรงค์
การปลูกหญ้าแฝก 

 

เงินรายได้ 
 

5,000 
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่
เป็นไปตามแผน

ด าเนินงาน) 
 
 

 

เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  

ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 

 

จัดซื้อตู้เก็บแฟูม 
40 ช่อง จ านวน 2 
ตู้ 

 

เงินรายได้ 
 

9,000 
(ส านักงานปลัด) 

 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

   

จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนขนาด 
90x45x185 ซม. 
จ านวน 1 ตู้ 
 

 

เงินรายได้ 
 

5,500 
(ส านักงานปลัด) 

 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

   

จัดซื้อตู้เก็บแฟูม 
40 ช่อง จ านวน 1 
ตู้ 

 

เงินรายได้ 
 

4,500 
(กองคลัง) 

 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

   

จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนขนาด 
90x45x185 ซม. 
จ านวน 1 ตู้ 

 

เงินรายได้ 
 

5,500 
(กองคลัง) 

 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  

(แผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบ 
4 ลิ้นชัก (มอก.) 

 

เงินรายได้ 
 

7,900 
(กองช่าง) 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  

ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) 

 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2 จ านวน 
1 เครื่อง 

 

เงินรายได้ 

 

30,000 
(ส านักงานปลัด) 

 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

   

จัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
เอนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) จ านวน 
2 เครื่อง 
 

 

เงินรายได้ 

 

1,400 
(ส านักงาน

ปลัด) 
 

 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

  

ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
(แผนงานการพาณิชย์) 

 

จัดซื้อปั้มน้ า ขนาด 
2 HP จ านวน  
3 ตัว 
 
 

 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

90,000 
(กองช่าง) 

 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ปั้มน้ า ขนาด 2 Hp
จ านวน 3 ตัว 

 

งานกิจการประปา
ด าเนินการได้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก ามีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 2562 -กันยายน 
2563) ซึ่งจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รวม 51 โครงการจ านวนเงิน 17,844,473.16บาท
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน 
ลงนามในสัญญา 

 
โครงการ 
 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเข้มแข็ง 
2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    และศิลปวัฒนธรรม 
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

23 
     - 

20 
- 
8 
 
- 
 

14,238,855.00 
 
- 

3,483,393.16 
- 

102,000 
 
- 

23 
     - 

20 
- 
8 
 
- 

14,259,080.32 
           - 
3,483,393.16 

- 
102,000 

 
- 

รวม ๕1 17,824,248.16 51 17,844,473.16 

(รายการอื่น) ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ 7 153,800.00 7 117,290.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ปุาระก า ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญตัิ/เทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
คงเหลือ/เลขที่คลัง

รับ 

 
1.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน
เข้มแข็ง(แผนงาน
สาธารณสุข) 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

35,000 32,000 8,000 
24,000 

00918/63 
00881/63 

 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00862/63 
 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00863/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00864/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00865/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00866/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00867/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
00868/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00869/63 

 

 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

00870/63 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

คงเหลือ/เลขที่คลัง
รับ 

 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
(แผนงานสาธารณสุข) 

 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 

 

20,000 20,000 20,000 
 

00871/63 

 

 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 

 

20,000 20,000 20,000 
 

00872/63 

 
 (แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

- - - - - 

 

(แผนงานการศึกษา) โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 

100,000 5,004 
5,144 
5,184 
6,700 
27,550 

592. 
592 
592 
592 

4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
20,880 

5,004 
5,144 
5,184 
6,700 

27,550 
592 
592 
592 
592 

4,500 
4,500 
4,500 
4,500 

20,880 

00394/63 
00395/63 
00396/63 
00398/63 
00333/63 
00095/63 
00093/63 
00098/63 
00096/62 
00137/63 
00138/63 
00135/63 
00136/63 
00948/63 

 

  

โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ 

 

1,617,000 
 

 

1,700,300 
ศพด.ปุาระก า 
 83,300 
ศพด.หัวปุาขลู 
 558,600 
ศพด.วัดอัฒฯ 
 989,800 
ศพด.วัดเหมก 
 68,600 

151,303, 
578,723,939 

149,302, 
576,722,938 

148.301, 
574,721,937 

150,304, 
581,724,940 

 

 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี) 

346,910 254,920 ศพด.ปุาระก า 
 9,067.60 
ศพด.หัวปุาขลู 
 93,516 
ศพด.วัดอัฒฯ 
 46,440.40 
ศพด.วัดเหมก 
 5,896 
 

00840/63 
00931/63 
00839/63 
00930/63 
00843/63 
00929/63 
00932/63 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
คงเหลือ/

เลขที่คลังรับ 

 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงาน
การศึกษา) 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

584,000  577,900 รร.วัดปุาระก า 
  329,960 
 รร.บ้านหัวล าพู 
 124,000 
 รร.วัดอัฒฯ 
 56,000 
 รร.วัดเหมก 
 67,940 

รร.วัดปุาระก า 
คืน 43,740 

  

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

561,000 561,000 ศพด.ปุาระก า 
 27,200 
ศพด.หัวปาุขล ู
 171,700 
ศพด.วัดอัฒฯ 
 338,300 
ศพด.วัดเหมก 
 23,800 

00154/63 
00579/63 
00153/63 
00577/63 
00152/63 
00575/63 
00155/63 
00575/63 

  

ค่าอาหารเสริม (นม) 912,180 938,505.32 119,028.22 
24,421.86 
116,505.48 
61,009.76 
67,431.84 
125,230.56 
424,877.60 

00617/63 
00609/63 
00873/63 
00403/63 
00318/63 
00244/63 
00121/63 

 

 (แผนงานงบกลาง) เบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,478,400 7,412,600 7,412,600 
 

เบื้ยยังชีพคนพิการ 2,419,200 2,365,100 2,365,100 
 

เบื้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 96,000 66,500 66,500 
 

 
 (แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

20,000 19,425 19,425 
575.00 

20/1/63 

 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน) 

- 
 
- 

 
- 

- - 

 

(แผนงานสังคมสงเคราะห์) อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท. 
อ าเภอปากพนัง 

20,000 20,000 14,,741 
คืน 5,259 
1/11/62 

00058/63 

 
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 

- - - - - 

 

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปการ 
(แผนงานเคหะและชุมชน) 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 

300,000 299,000 299,000 1,000.00 
00355/63 
(17/02/63) 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
คงเหลือ/

เลขที่คลังรับ 

 

3.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปการ 
(แผนงานเคหะและชุมชน) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบางปอ- 
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 

300,000 299,000 299,000 1,000.00 
21/6/63 

00286/63 

  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนายชุติมัน  
ปรามาส หมู่ที่  11 

112,000 112,000 112,000 23/6/63 
(00638/63) 

  
ซ่อมแซมไฟฟูาริมทาง
สาธารณะ ม. 1 -11 

100,000 22,800 
54,000 

22,800 
54,000 

19/3/63 
21/2/63 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ปุาระก าใต้-บ้านเหมก 2 
หมู่ที่ 5,11 

300,000 299,000 299,000 1,000.00 
21/6/63 

00287/63 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ปุาระก า-บ้านหนองเสม็ด 
หมู่ที่ 7,9 

294,000 292,000 292,000 2,000.00 
(00649/63) 

23/6/63 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
วัดปุาระก าใต้-วัดปุาระก า
เหนือ หมู่ที่ 4 

235,000 235,000 235,000 00324/63 
(05/02/63) 

  

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านหัวปุาขลู-ปุาระก าเหนือ
(ต่อจากของเดิมสะพานบ้าน
นายลาภ) หมู่ที่ 2 

294,000 294,000 294,000 23/6/63 
00650/63 

  
โครงการติดต้ังไฟฟูาริมทาง
สาธารณะ  หมู่ที่ 6 

89,000 89,000 89,000 00881/63 
18/9/63 

  

โครงการถมยกระดับคอส า
พานข้ามคลองบริเวณ
โรงเรียนพร้อมกับเท
คอนกรีต หมู่ที่ 8 

225,000 225,000 225,000 00469/63 

  

โครงการบุกเบิกถนนสาย
ใหม่ทางสาธารณะขอบสระ
วัดเหมก-ที่นานายคล่อง  
หมู่ที่ 11 

196,000 157,000 157,000 12,000 
00637/63 

  

โครงการฝงัท่อระบายน้ าจด
สามแยกบ้านนางสว่างจิต-
บ้านนายเนย หมู่ที่ 4 

64,000 64,000 64,000 00690/63 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
คงเหลือ/

เลขที่คลังรับ 

 

3.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปการ
(แผนงานเคหะและชุมชน) 

โครงการซ่อมแซมถนนคันคู
ส่งน้ าสายหัวล าพู-บ้าน
หนองดี  หมู่ที่ 10 

168,000 163,000 163,000 5,000.00 
00697/63 

  
โครงการซ่อมแซมถนนซอย
ชุมชนพัฒนา 3  หมู่ที่  6 

51,000 50,000 50,000 1,000.00 
00075/63 

  

โครงการปรับปรงุถนนซอย
ขอบคลองบ้านในโอ หมู่ที่ 
3 

196,000 191,000 191,000 5,000.00 
21/8/63 

00810/63 

  

โครงการปรับปรงุถนนสาย
บ้านในโอ – บ้านนายถาวร  
แก้วใส  หมู่ที่ 3 

97,000 97,000 97,000.00 21/8/63 
00809/63 

  

โครงการปรับปรงุถนนสาย
บ้านหัวทองหลาง-ถนน 
คสล. หมู่ที่ 8 

33,000 32,000 32,000 1,000.00 
21/8/63 

  

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายลาภ  เจริญผล  
หมู่ที่ 10 

132,000 128,000 128,000 4,000.0 
00698/63 
(16/7/63) 

  
โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

99,000 57,593.16 57,593.16 00583/63 
(26/5/63) 

 

3.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปการ
(แผนงานการพาณิชย์) 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6 น้ิว หมู่ที่ 3  

323,000 323,000 323,000 19/12/63 

 
4. การพัฒนาแหล่งน้ า 
 (แผนงานการเกษตร) 

- - - - - 

 

5.พัฒนาการเมอืงการ
บริหารและศิลปวัฒนธรรม 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- - - - - 

 
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการจัดงานพระราชพิธี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช(12 สิงหาคม) 
 

5,000 5,000 5,000 00768/63 
(10/8/63) 

 
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 
 

5,000 5,000 5,000 00740/63 
(22/7/63) 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
คงเหลือ/

เลขที่คลังรับ 

 

5.พัฒนาการเมอืงการ
บริหารและศิลปวัฒนธรรม
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมแห่หมฺรบฺรับงาน
เทศกาลเดือนสิบ 

3,000 3,000 3,000 00790/ 
(14/8/63) 

  

อุดหนุนโครงการจัดพิธี
บ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม
ร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร(13 ต.ค. ของ
ทุกปี) 

4,000 4,000 4,000 00011/63 
(11/10/62) 

  

สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3,000 3,000 3,000 11/10/62 
00012/63 

  

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชามาฆบูชา 
แห่ผ้าข้ึนธาตุ 

20,000 20,000 20,000 02/1/63 
00227/63 

 
 (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

- - - - - 

 (แผนงานการศึกษา) 
โครงการก่อสร้างหลังคา 
ศพด.วัดปุาระก าใต้ หมู่ที่ 5 

45,000 45,000 
 

45,000 
 

00693/63 
 
 

 (แผนงานการศึกษา) 
โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
ภายนอกอาคารของ ศพด.
วัดปุาระก าใต้ 

17,000 17,000 17,000 00674/63 
(3/7/63) 

 

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- - - - - 

  (แผนงานการเกษตร) - - - - - 

  
รวมทั้งสิ้น 18,686,690 17,824,284.16 17,844.473.16 
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รายละเอียดโครงการประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
 

 

 ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม 
คู่สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
  

ประเภท
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
(แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป) 
 

 

 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
2 บานเปิด (มอก.) 
จ านวน 2 ตู้  
(กองคลัง ) 

 

เงินรายได้ 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้าน นครศร ี
ธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์ 
 

 

29 ม.ค. 
63 

 

 

10 วัน 

 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ขนาด 40 ช่อง 
จ านวน 2 ตู้ 
(ส านักงานปลัด) 
 

 

เงินรายได้ 
 

9,000 
 

9,000 
ร้าน นครศร ี
ธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์ 
 

16 ก.ย.
63 

 

7 วัน 

จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสูง ขนาด 
30x45x185 CM 
จ านวน  1  ตู้ 
(ส านักงานปลัด) 

เงินรายได้ 5,500 5,500 ร้าน นครศร ี
ธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์ 
 

16 ก.ย.
63 

7 วัน 

 (แผนงานเคหะ
และชุมชน) 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบ  4 ลิ้นชัก 
(มอก.)  ขนาด  
470x620x1,320 CM 
จ านวน  1 ตู้  
(กองช่าง) 

เงินรายได้ 7,900 7,900 ร้าน นครศร ี
ธรรมราช

เฟอร์นิเจอร์ 
 

18 ก.พ.
63 

3 วัน 

  

ประเภท
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
(แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป) 

 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 
เครื่อง (ส านักงาน
ปลัด) 

 

เงินรายได้ 
 

30,000 
 

28,490 

 

บริษัท เอส.พี.เอ
คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

 

10 มิ.ย.
63 

 

 

7 วัน 

 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader) 
(จ านวน 2 เครื่อง) 
(ส านักงานปลัด) 
 

 

เงินรายได้ 

 

1,400 
 

1,400 
 

บริษัท เอส.พี.เอ
คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

 

10 มิ.ย.
63 

 

 

7 วัน 

 ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น 
(แผนงานการ
พาณิชย์) 
 

 

จัดซื้อปั๊มน้ า ขนาด 2 
HP (จ านวน 2 ตัว) 

 

เงินรายได้ 
 

90,000 

 

55,000 
 

ร้านส.คงใหญ่
การโยธา 

 

26 มิ.ย.
63 

 

 

7 วัน 

  รวมทั้งสิ้น  153,800 117,290    
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รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย (งบกลาง) ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ 
๒๕63 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

 
 

 ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
คู่สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

วันที่
เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
 

 
 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
(แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน) 
 

 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ซอยบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ ชูช่วย 
หมู่ที่ 2 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

44,000 ร้านสมิท
พาณิชย์ 

 

16 ต.ค
63 

5 วัน 

จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ าสาย
ซอยเขต-ไสหมากและสายบ้าน
นายส่อง ไสหมาก หมู่ที่ 11 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

153,000 ร้านสมิท
พาณิชย์ 

27 มี.ค.
63 

15 วัน 

โครงการซ่อมแซมถนน 
ที่ช ารุดในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

90,000 ร้านคู่แฝด
การโยธา 

11 ก.ย.
63 

15 วัน 

โครงการซ่อมแซมถนนที่
ช ารุดในพ้ืนที่ จ านวน  9 สาย
หมู่ที่ 4 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

194,000 ร้านคู่แฝด
การโยธา 

28 ก.ย.
63 

15 วัน 

โครงการรื้อถอนศาลาพักคอย
และรื้อย้ายปูาย
ประชาสัมพันธ์แยกหัวปุาขลู 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

25,700 ร้านป.
เจริญรุ่งเรือง 

24 ก.ค.
63 

30 วัน 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลปุาระก า
จ านวน 5 สาย หมู่ที่ 
3,6,8,11 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
 

268,000 ร้านส.คงใหญ่
การโยธา 

13 เม.ย.
63 

 

60 วัน 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลปุาระก า 
หมู่ที่ 1,2 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

228,000 ร้านส.คงใหญ่
การโยธา 

20 เ.ย.
63 

 

30 วัน 

โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางสมพงษ์ บัวเพชร  
หมู่ที่ 1 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

196,000 ร้านช.สกล
รวมช่าง 

12 มิ.ย.
63 

15 วัน 

  

(แผนงาน
การเกษตร) 

จ้างเหมาเครื่องสูบน้ า เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

70,000 นายพิทักษ์  
เหมทานนท์ 

27 มี.ค.
63 

4 วัน 

โครงการขยายเขตท่อเมน
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4,5,8,11 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

78,000 ร้านส.คงใหญ่
การโยธา 

14 เม.ย.
63 

5 

  

(แผนงานการ
พาณิชย์) 

 

โครงการขยายเขตท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เข้า
ถนนสายบ้านในโอ-บ้านดอน
ส าราญ หมู่ที่ 1 

 

เงินรายได้/ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 

14,700 
 

ร้านสุธีการ
พาณิชย์ 
65/62 

 

17 ก.ย. 
62 

22 ก.ย. 
62 

 

5 วัน 

  

รวมทั้งสิ้น 
 

1,361,400 
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รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
ปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

-ไม่มี- 
 

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
ปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์/

แผนงาน 
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
คู่สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

วันที่
เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
 1.พัฒนา

คุณภาพชีวิตที่
ดี ชุมชน
เข้มแข็ง
(แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

เงินสะสม 3,961 
7,961 

ร้านฮอลลี่วู๊ด 16 มี.ค.
63 

3 วัน 

15,960 
(00456/63) 

15,960 
(00500/63) 

หจก.จิมมี่
นคร 

16 มี.ค.
63 

21 เม.ย.
63 

3 วัน 
 

3 วัน 

25,200 นายพิทยาพัฒน์ 
ทัศนวิสุทธิ ์

26 มี.ค.
63 

 

3,500 นายพิทยาพัฒน์ 
ทัศนวิสุทธิ ์

26 มี.ค.
63 

 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลปุาระก า 

เงินสะสม 8,100 ร้าน ส.การ
สื่อสาร 

3 มี.ค.
63 

1 วัน 

6,494 ร้านมนตรี
พาณิชย์ 

3 มี.ค.
63 

1 วัน 

1,440 ปั้มอมร
บริการ 

3 มี.ค.
63 

1 วัน 

52,800 น.ส.อทิตยา 
     วัฒนสมัย 

13 มี.ค.
63 

 

62,400 น.ส.อทิตยา 
     วัฒนสมัย 

4 เม.ย.
63 

 

450 นายตาเอก 25 มี.ค.
63 

1 วัน 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
204,226 
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รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
ปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์/

แผนงาน 
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
คู่สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

วันที่
เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
 1.พัฒนา

คุณภาพชีวิตที่
ดี ชุมชน
เข้มแข็ง
(แผนงาน
การศึกษา) 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLTV) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

30,700 ร้านสมาร์ท
เทเลคอม 

10 เม.ย.
63 

60 วัน 

(แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน) 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ปุาระก าใต้ – บ้านเหมก หมู่ที่ 
5-8 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,482,000 หจก.บินเด่ียว
คอนสตรัคชั่น 

3 เม.ย.
63 

60 วัน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ในไร่ – บ้านนางสนิท โกฬิกุล 
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

7,404,000 หจก.ไตรทอง
นครศรีฯ 

14 เม.ย.
63 

90 วัน 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
9,916,700 
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สรุปการงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2 บานเปิด (มอก.) จ านวน 2 ตู้ (กองคลัง ) 10,000 
2 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้ (ส านักงานปลัด) 9,000 
3 จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง ขนาด 30x45x185 CM จ านวน  1  ตู้ 

(ส านักงานปลัด) 
5,500 

4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ  4 ล้ินชัก (มอก.)  ขนาด 470x620x1,320 CM 
จ านวน  1 ตู้ (กองช่าง) 

7,900 

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักงานปลัด) 

 
28,490 

6 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart  Card Reader) (จ านวน 2 
เครื่อง) (ส านักงานปลัด) 

 
1,400 

7 จัดซื้อปั๊มน้ า ขนาด 2 HP (จ านวน 2 ตัว) 55,000 
8 โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลเดช(12 สิงหาคม) 

5,000 

9 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

5,000 

10 อุดหนุนโครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร 
(13 ต.ค. ของทุกปี) 

4,000 

11 สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3,000 

 
นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร (จ่ายขาดเงินสะสม) 

- ไม่มี 
 

2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

ระดับอ าเภอปากพนัง (อบต.ขนาบนาก) 
14,741 

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 32,000 
3 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ ม.1-11 220,000 
4 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,412,600 
5 โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,365,100 
6 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 66,500 
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3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ท่ี 3 323,000 

 

4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 90,830 
2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  4 ศูนย์ 1,700,300 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก(ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี) 
254,920 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) 561,000 
5 โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. 4 ศูนย์,โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน 938,505.32 
6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
7 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชามาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 20,000 
8 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺรฺบรับงานเทศกาลเดือนสิบ 3,000 

 

นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) 30,700 

 
 
 

5. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 1 299,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-บ้านหนองเสม็ด หมู่ท่ี 9 299,000 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุติมัน  ปรามาส หมู่ท่ี  11 112,000 
4 ซ่อมแซมไฟฟูาริมทางสาธารณะ ม. 1 -11 22,800 

54,000 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปุาระก าใต้-บ้านเหมก 2 หมู่ท่ี 5,11 299,000 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปุาระก า-บ้านหนองเสม็ด หมู่ท่ี 7,9 292,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปุาระก าใต้-วัดปุาระก าเหนือ หมู่ท่ี 4 235,000 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวปุาขลู-ปุาระก าเหนือ(ต่อจากของเดิม

สะพานบ้านนายลาภ) หมู่ท่ี 2 
294,000 

9 โครงการติดต้ังไฟฟูาริมทางสาธารณะ  หมู่ท่ี 6 89,000 
10 โครงการถมยกระดับคอส าพานข้ามคลองบริเวณโรงเรียนพร้อมกับเทคอนกรีต หมู่ท่ี 8 225,000 
11 โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ทางสาธารณะขอบสระวัดเหมก-ท่ีนานายคล่อง  หมู่ท่ี 11 157,000 
12 โครงการฝังท่อระบายน้ าจดสามแยกบ้านนางสว่างจิต-บ้านนายเนย หมู่ท่ี 4 64,000 
13 โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหัวล าพู-บ้านหนองดี  หมู่ท่ี 10 168,000 
14 โครงการซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3  หมู่ท่ี  6 51,000 
   



ห น้ า  | 32 

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
15 โครงการปรับปรุงถนนซอยขอบคลองบ้านในโอ หมู่ท่ี 3 191,000 
16 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในโอ – บ้านนายถาวร  แก้วใส  หมู่ท่ี 3 97,000.00 
17 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหัวทองหลาง-ถนน คสล. หมู่ท่ี 8 32,000 
18 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายลาภ  เจริญผล หมู่ท่ี 10 128,000 
19 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หมู่ท่ี 6 57,593.16 
20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ท่ี 3  323,000 
 
 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ส ารองจ่าย/งบกลาง) 

 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ ชูช่วย หมู่ท่ี 2 44,000 
2 จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ าสายซอยเขต-ไสหมากและสายบ้านนายส่อง ไสหมาก หมู่ท่ี 11 153,000 
3 โครงการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในพื้นท่ี หมู่ท่ี 4 90,000 
4 โครงการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในพื้นท่ี จ านวน  9 สายหมู่ท่ี 4 194,000 
5 โครงการรื้อถอนศาลาพักคอยและรื้อย้ายปูายประชาสัมพันธ์แยกหัวปุาขลู 25,700 
6 โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลปุาระก าจ านวน 5 สาย  

หมู่ท่ี 3,6,8,11 
268,000 

7 โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นท่ีต าบลปุาระก า หมู่ท่ี 1,2 228,000 
8 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสมพงษ์ บัวเพชร หมู่ท่ี 1 196,000 
9 จ้างเหมาเครื่องสูบน้ า 70,000 

10 โครงการขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4,5,8,11 78,000 
11 โครงการขยายเขตท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เข้าถนนสายบ้านในโอ-บ้านดอนส าราญ 

หมู่ท่ี 1 
14,700 

 
นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปุาระก าใต้ – บ้านเหมก หมู่ท่ี 5-8 2,482,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ – บ้านนางสนิท โกฬิกุล หมู่ท่ี 9 7,404,000 

 
6.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

- ไม่มี 
  

นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย(เงินสะสม) 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า 131,684 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 72,542 
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การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

 
 

  เน่ืองด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้เป็นไปโดย
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง
จ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
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  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ก าหนดให้มคีณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 -สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  3 คน 
 -ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2 คน 
 -ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2 คน 
 -หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  2 คน 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง
ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

  ในฐานะท่ีสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการก าหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  อีกท้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบกับหน่วยงานหลายฝุายด้วยกัน  ท้ังผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้ จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
การติดตามผล  (Monitoring) 

การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาท้องถิ่น
ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Cant  Chart  ท่ีท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งแผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 
การประเมินผล  (Evaluation ) 
  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  
(Standart criteria) และตัวช้ีวัด (lndicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน     และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

  การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีได้
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้  โดยก าหนดองค์กรท่ีรับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ 

  การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบท่ีท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียรไร อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดไว้หรือไม่                                    

การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ท่ีได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความ 
เปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง 

  1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานท่ีท าไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
  2. ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การเบิกจ่ายล่าช้า 
ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่น ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดไว้ 
  3. ผลท่ีได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมท้ังข้อดีต่าง  ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 

4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน 
การวางแผนโครงการในอนาคต 

 
 

 

 

 
 

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า  มีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ
ช่วยงานตามท่ีเห็นสมควร โดยมี งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า            เป็นหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผล จะรายงานผลความก้าวหน้า
ของโครงการท้ังหมดท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ 
เมื่อส้ินปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายี่ก าหนดไว้หรือ แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า ผู้บริหารองค์การ
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บริหารส่วนต าบลปุาระก า และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป         
     
วิธีการติดตามและประเมินผลการติดตาม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า โดยงานนโยบายและแผนได้ก าหนดติดตามผลโครงการโดยติดตาม
เป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเปูาหมายท่ีได้วางไว้หรือไม่     ใช้
งบประมาณเท่าใด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออื่นๆ  แล้ว            สรุป
ภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามท่ีต้ังไว้ในแผน 
 

รูปแบบการติดตามผล 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผล
โครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดตามคู่มือการติดตามและประเมิ นผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามการ
ด าเนินงานสัดส่วนการด าเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบที่  2 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสามปี 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า   อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน √  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน √  

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ 

     พัฒนาท้องถิ่น 
√  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

       ศักยภาพของท้องถิ่น 
√  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

       ยุทธศาสตร์จังหวัด 
√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √  

13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

แบบที่ 1  แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 -2565) ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี √  

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี √  

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี √  

19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ √  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 
๑. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ปีที่ 1 (พ.ศ.๒๕๕9) ปีที่ 2 (พ.ศ.๒๕60) ปีที่ 3 (พ.ศ.๒๕61) 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี    
    ชุมชนเข้มแข็ง 

  64 6,829,000 65 8,139,000 61 6,929,000 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ 24 990,500 22 1,490,500 19 810,500 
๓.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 57 13,864,000 104 31,233,000 116 118,535,600 
๔.การพัฒนาแหล่งน้ า 18 1,537,000 39 3,998,500 38 4,606,000 
๕.การพัฒนาเมืองการบริหาร 21 1,395,000 17 875,000 18 895,000 
๖.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

6 140,000 3 1,200,000 1 10,000 

รวม 190 24,755,500 250 46,936,000 253 131,786,100 
 

 
๒. ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปี ๒๕63 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี    
   ชุมชนเข้มแข็ง 

8 50 8 50 - - 16 ๑๐๐ 
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๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ - - 3 100 - - 3 ๑๐๐ 
๓.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 56.67 13 43.33 - - 30 ๑๐๐ 
๔.การพัฒนาแหล่งน้ า 2 66.67 1 33.33 - - 3 ๑๐๐ 
๕.การพัฒนาเมืองการบริหาร 7 63.64 4 36.36 - - 11 ๑๐๐ 
๖.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 

1 50 1 50 - - 2 ๑๐๐ 

รวม 35 53.85 30 46.15 - - 65 ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๓. การเบกิจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕9 
 

 

๔. ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนนุทั่วไป ก าหนดวัตถปุระสงค์ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ก าหนดวัตถุประสงค์ ประจ าปี  ๒๕๕9 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ     7,201,200 7,170,400 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ     1,960,800 1,922,400 

โครงการวัสดุการศึกษา ศพด.     683,400 683,400 

เงินเดือนบุคลากรครู ศพด.     6,056,121 5,936,336.72 

โครงการปูองกันและแก้ไข     26,000 26,000 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ      เงินสะสม งบกลาง 

(ส ารองจ่าย) 
รวม 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี    
    ชุมชนเข้มแข็ง 

4,057,393.54 84.02 - - - - 4,057,393.54 84.02 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - - - 

๓ .การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,901,013.80 58.24 1,993,000 100 1,589,300 100 5,483,313.80  

๔. การพัฒนาแหล่งน้ า 445,000 81.50 - - 645,000 100 1,090,000  

๕. การพัฒนาเมืองการบริหาร 102,625 51.27 - - - - 102,625 51.27 

๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

11,000 44.00 - - - - 11,000 44.00 

รวม 6,517,032.34 73.28 1,993,000 10
0 

2,234,300 100 10,744,332.34  
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ปัญหายาเสพติด 

เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน   ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. –ก.ย. 2559) 269,985 269,788 

รวม    16,197,506 16,008,324.72 

 
ข้อเสนอแนะ/ปญัหาและอุปสรรค ์
 ๑. จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนมีมากท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
 ๒. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามความต้องการของประชาชนเพราะเงินอุดหนุนท่ีได้รับ  
     จัดสรรน้อย 
 ๓. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 ๔. ขาดเครื่องมือทางด้านช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


