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  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เป็นรายงานการติดตามวามคืบหน้าและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของส านัก/กอง เพ่ือน าไปสู่การ
บริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลพิปูน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานแผนและงบประมาณ ขอขอบคุณหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ที่ให้ข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อให้การจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

 
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น             (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน และข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  ดังนี้  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการ
ที่ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ตาม
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ 
วรรค ๔  

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลพิปูน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลพิปูน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
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  ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมากขึ้น 
   (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  

  3.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ เทศบาล มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมาข้ึนท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลพิปูน  
     "โครงสร้างพื้นฐานดีทั่วทิศ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม" 

  เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 2. เป็นเมืองที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ควบคูไปกับการพัฒนาให้เป็นเมือง

น่าอยู ่
 3. ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมทั้งในระบบและนอกระบบ 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเริม และอนุรักษ์ จารีตประเพณีอันดีงามตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 5. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัยโลก 
 6. ประชาชนได้รับความดูแลอย่างมั่นคงและปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านกายภาพอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับระบบผังเมือง

รวม 
 8. หน่วยงานของรัฐและท้องที่มีการพัฒนาระบบให้บริการแก่ประชาชน 

  พันธกิจ ของเทศบาลต าบลพิปูน  
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
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4. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน 

5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  เทศบาลต าบลพิปูนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
      เทศบาลต าบลพิปูน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อน 
  เทศบาลต าบลพิปูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต่อไป  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

25 17,782,000.00 18 5,625,000.00 66 47,227,017.00 35 45,241,100.00 2 278,895,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

41 8,726,500.00 51 9,414,016.00 56 10,253,090.00 58 11,526,850.00 56 10,258,410.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3 100,000.00 3 100,000.00 6 344,150.00 5 150,000.00 4 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 227,530,000.00 5 380,000.00 7 456,000.00 7 456,000.00 6 406,000.00 



 5 

       

  การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลพิปูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 
13,722,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 105,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 40 13,459,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 5,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 11,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 9 142,000.00 

รวม 53 13,722,400.00 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

10 270,000.00 12 345,000.00 19 1,382,000.00 20 2,044,700.00 13 325,000.00 

รวม 86 254,408,500.00 89 15,864,016.00 154 59,662,257.00 125 59,418,650.00 81 290,024,410.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลพิปูน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ า
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลพิปูน 

105,000.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จ านวน1,094 ครัวเรือน มีไฟฟ าใช้ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 5,000.00 งานพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลพิปูน 

1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตาม
หลักโภชนาการ 

สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พิปูน เป็นค่าเงินรายหัวเด็กปฐมวัย  

1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน ให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพิปูน 

จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพิปูน ทุกคน ในอัตราคนละ 
1700 บาท  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พิปูน เป็นค่าหนังสือเรียน 

1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับผู้เรียนที่มีอายุ 3 -5 ปี 
ให้ครบตามจ านวนเด็กนักเรียน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
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คนและสังคม สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พิปูน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

การเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบาย
รัฐบาล 

การเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีอายุ 3 -5 
ปี ให้ครบตามจ านวนเด็กนักเรียน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พิปูน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 

1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีอายุ 3 -5 
ปี ให้ครบตามจ านวนเด็กนักเรียน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.พิปูน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1,146,500.00 กองการศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ผู้เรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ส าหรับผู้เรียนที่มีอายุ 
3 -5 ปี ให้ครบตามจ านวนเด็ก
นักเรียน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน 5,000.00 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยา
เสพติด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
และสุขภาพจิตดี 

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลพิปูน  

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืน 

5,000.00 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักกีฬาในเขตเทศบาล
ต าบลพิปูนได้รับการสนับสนุนในด้าน
กีฬา 

จัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการป องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสุนัขและแมว 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือป องกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า และโรคระบาดจากสัตว์ 

สุนัข แมว และสัตว์พาหะ ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จ านวน 500 ตัว 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 4,174,800.00 งานพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และได้
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คนและสังคม ต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือ
ขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้
ชีวิตอยู่ได้อย่าง มีคุณค่าในชุมชนได้
อย่างมีความสุข  

ขึ้นทะเบียน 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ 823,200.00 งานพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คน
พิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดย
ครอบครัวและชุมชนได้มีบทบาทใน
การดูแลและแก้ไขปัญหาของคนพิการ 

ผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

42,000.00 งานพัฒนาชุมชน 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน
ได้ตามปกติ 2.เพ่ือเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน ด้านค่าครอง
ชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์ ให้
สามารถ ครองชีพได้ตามอัตภาพ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้ลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผนป องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5,000.00 งานป องกันฯ 1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการป องกันและบรรเทาสาธารณ

ฝึกซ้อมแผนป องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าปีกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ภัย  
2.เพ่ือซักซ้อมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัย  
3.เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
ในการปฏิบัติเมื่อมีสาธารณภัย 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ประจ าเดือน 

5,000.00 งานป องกันฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
สมาชิก อปพร. ได้มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

จัดให้มีกิจกรรมการอบรมทบทวน อป
พร.ในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 5,000.00 งานป องกันฯ 1. เพ่ือสร้างความสามัคคีเน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ
เครือข่ายการท างาน  
2. เพ่ือให้อปพร.เกิดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท อ านาจ หน้าที่ ที่พึง
มีต่อประชาชน ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด  
3. เพ่ือให้ อปพร.เกิดขวัญก าลังใจ 
เกิดจิตส านึกและตระหนักในหน้าที่
อย่างแท้จริง 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจ าปี  

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่างๆ 

10,000.00 งานป องกันฯ 1.เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการ
ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดตรวจ/
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เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่และ 
เทศกาลต่าง ๆ  

บริการความปลอดภัยทางถนน ปีละ 
2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

5,000.00 งานป องกันฯ เพ่ือป องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

5,000.00 ส านักปลัดฯ   เพ่ือด าเนินการในการจัดกิจกรรมใน
วันส าคัญและงานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งาน
รัฐพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนของ
เทศบาล 

5,000.00 ส านักปลัดฯ   เพ่ือให้ชุมชนมีผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชน 

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ประกอบ
สื่อ แบ่งกลุม่ระดมความคิดเห็นและ
กิจกรรมกลุ่ม 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี 5,000.00 ส านักปลัดฯ   1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะและ
เพ่ิมขีดความสามารถของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี
ด้านต่าง ๆ  
3.เพ่ือพัฒนาแนวคิด วิสัยทัศน์ให้แก่
กลุ่มสตรี 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ให้แก่สตรีในเขตเทศบาลทั้ง 5 ชุมชน 
จ านวน 1 ครั้ง /ปี 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 5,000.00 งานพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างการบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนให้
เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่

จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ประกอบ
สื่อ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและ
กิจกรรมกลุ่ม จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 5,000.00 กองการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนได้เล่นกีฬา และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 5,000.00 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชน
และประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬาฟูตซอล         
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 0.00 กองการศึกษา เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และ
ท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและรักษาประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 10,000.00 กองการศึกษา เพ่ือรักษาวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลากพระบก 10,000.00 กองการศึกษา เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมงานประเพณีลากพระบก 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 5,000.00 กองการศึกษา เพ่ือรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสารท
เดือนสิบ ปีละ 1 ครั้ง 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมในหมู่บ้านและชุมชน 

10,000.00 กองการศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 กองการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีละ 
1 ครั้ง 
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สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้ง
ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออก
ถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัย
ที่เหมาะสม 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา  
"แห่ผ้าขึ้นธาตุ" 

0.00 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

น าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
จังหวัดจัดขึ้น จ านวน 120 คน 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนา 

5,000.00 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนวัดมังคลาราม 

995,400.00 กองการศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน มีร่างกายแข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้ แก่โรงเรียนวัดมังคลาราม  

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น
ในชุมชน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

100,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมให้กับชุมชน จ านวน 5 
ชุมชน 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี 

100,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคขาด
สารไอโอดีน 

สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 5 ชุมชน 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

100,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือประเมินและเฝ าระวังภาวะ
โภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ใน
ชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนทั้ง 5 
ชุมชน  
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39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ 

100,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือให้ประชาชนวัยเจริญพันธุ์มี
ความรู้เรื่องการป องกันโรคเอดส์และ
ตระหนักเรื่องการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 

สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนตลาด
อาทิตย์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนวัยเจริญพันธ์ในชุมชนตลาด
อาทิตย์ จ านวน 30 คน 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 10,000.00 กองการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณี 

สนับสนุนงบประมาณให้ 
อ าเภอพิปูน 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
"ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" 

5,000.00 กองการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

สนับสนุนงบประมาณให้    อ าเภอพิ
ปูน 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลพิปูนหลักสูตร
ทบทวนประจ าปี 

10,000.00 งานป องกันฯ 1.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบล 
พิปูนให้มีบุคคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  

จัดฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้และฝึก
ภาคปฏิบัติและการฝึกในสถานการณ์
จ าลอง ให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลต าบลพิปูน อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง  

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ เพ่ือลดปริมาณขยะ จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 40 
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ครัวเรือน 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1,000.00 ส านักปลัดฯ  เพ่ือสนองแนวพระราชด าริฯ และ
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของพันธุกรรม
พืชต่าง ๆ 

จัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 
และผู้น าชุมชน 

5,000.00 ส านักปลัดฯ  1.เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดการอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และผู้น า
ชุมชน 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดท าวารสาร/เอกสารเผยแพร่ 81,000.00 ส านักปลัดฯ  เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดท าวารสาร/เอกสารเผยแพร่ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 900 เล่ม 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 ส านักปลัดฯ  1. เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่า 
ฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอก
มณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของ    2. 
เพ่ือสร้างจิตส านึกของพนักงาน
เทศบาล ในการปฏิบัติงานให้เกิด 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  
ปีละ 1 ครั้ง 
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ประโยชน์แก่ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ของ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
และประชาชนทั่วไป 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 5,000.00 ส านักปลัดฯ  1. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง ของ
เทศบาลทุกคนตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขให้กับประชาชนและการ
พัฒนาท้องถิ่น  
2. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ของเทศบาล
ต าบลพิปูนทุกคนให้มีความรักสมัคร
สมานสามัคคีกัน   3. เพ่ือเป็นการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม 
เช่น การท าความสะอาดวัดต่างๆ ใน
เขตเทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1,000.00 ส านักปลัดฯ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งทุกระดับ ให้ประชาชนใน
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จัดการองค์กร เขตเทศบาลได้รับทราบทุกครั้งที่มี
การเลือกตั้ง 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

10,000.00 กองคลัง เพ่ือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน 

จัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาลที่ได้มาตรฐาน 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอพิปูน 

25,000.00 ส านักปลัดฯ  เพ่ือใช้เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์
ปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ อ าเภอพิปูน จ านวน 1 
แห่ง 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร 5,000.00 ส านักปลัดฯ  1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็น
มาตรฐานเดียวกันส่งผลให้ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงาน
บริการของเทศบาลต าบลพิปูน 
เพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น  
3 เพ่ือให้มีการจัดระบบ ระเบียบของ
สถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความ สะดวกให้

จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลพิปูน อย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง 
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สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อม
ปฏิบัติงาน  
4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ และ 
เสริมสร้างให้มีการท างานเป็นทีม 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับ
ชุมชน และระดับต าบล 

5,000.00 ส านักปลัดฯ 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
2.เพ่ือให้ประชาชนได้เล็งเห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น  

-จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นทั้งใน
ระดับชุมชนทุกชุมชน และระดับ
ต าบล ให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเหน็ เพ่ือร่วมกันจัดท า/ทบทวน/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพิปูน 
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  การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลพิปูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา    รวม 15 
โครงการ จ านวนเงิน 13,140,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 6,496,246 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 104,202.07 1 104,202.07 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 11 6,289,844.00 11 6,289,844.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 3 102,200.00 3 102,200.00 

รวม 15 6,496,246.07 15 6,496,246.07 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลพิปูน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน งานขยายเขตระบบไฟฟ า 105,000.00 104,202.07 104,202.07 797.93 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,146,500.00 561,894.00 561,894.00 584,606.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,174,800.00 2,024,700.00 2,024,700.00 2,150,100.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ 823,200.00 378,000.00 378,000.00 445,200.00 
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10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 15,000.00 15,000.00 27,000.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม โครงการป องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 
ปีใหม่และช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

10,000.00 5,180.00 5,180.00 4,820.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

995,400.00 495,600.00 495,600.00 499,800.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดท าวารสาร/เอกสาร
เผยแพร่ 

81,000.00 81,000.00 81,000.00 0.00 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดท าประชาคมใน
ระดับชุมชน ระดับต าบล และ
ระดับท้องถิ่น เพ่ือทบทวน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
-2565) 

5,000.00 1,200.00 1,200.00 3,800.00 
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ส่วนที่ 3 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 278,895,000.00 1 105,000.00 1 104,202.07 1 104,202.07 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 56 10,258,410.00 40 13,459,400.00 11 6,289,844.00 11 6,289,844.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 140,000.00 1 5,000.00 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 406,000.00 2 11,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กร 

13 325,000.00 9 142,000.00 3 102,200.00 3 102,200.00 

รวม 81 290,024,410.00 53 13,722,400.00 15 6,496,246.07 15 6,496,246.07 
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 ส่วนท่ี 4 
 

วิเคราะห์ผลการก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลพิปูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
  จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) พบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานใน
ภาพรวม ดังนี้ 

  ปัญหา/อุปสรรค 
  1. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ท าให้การ
ด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีความสอดคล้องกับเป าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน 
  2. การด าเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  
ที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. การด าเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้น     
ในปัจจุบัน (Covid – 19) ท าให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการด าเนินงาน 

  ข้อเสนอแนะ 
       จากการวิเคราะห์ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิปูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมใน รอบ 6 เดือน พบว่าโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ จาก 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.30 โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.15 โครงการ การโครงการที่ยกเลิก จ านวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.54 จากรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)   
จะเห็นได้ว่าโครงการที่ด าเนินการแล้วอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ที่
ก ากับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผน      
และบรรลุเป าหมายต่อไป 


