
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

เทศบาลต าบลเหมอืงใหม ่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม       

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

ฟิตเนสบริเวณโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
เหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้ า งอาคาร ฟิต เนส  บริ เ วณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เหมืองใหม่   
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 

399,300 380,000 
(วงเงินตาม
สัญญาจ้าง) 

กองช่าง อยู่ในระหว่างด าเนนิการ 
ตามสญัญาจ้างเลขท่ี 
7/2561 วันที่ 14 ก.พ.61 
เริ่มด าเนินการ 15 ก.พ.-     
15 เม.ย.61  

 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เข้ากลุ่มบ้านนายพล       
คุ้มล้วนล้อม หมู่ที่ 2 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์     
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวลาดยาง
รวมไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร 

158,800 150,000 
(วงเงินตาม
สัญญาจ้าง) 

กองช่าง อยู่ในระหว่างด าเนนิการ 
ตามสญัญาจ้างเลขท่ี 
9/2561 วันท่ี 22 มี.ค.61 
เริ่มด าเนินการ 23 มี.ค.- 
6 พ.ค.61 

 

3 โครงการก่อสร้าง           
รางระบายน้ า คสล.บริเวณ
กลุ่มบ้านนายชัชวาล 
จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ความยาวรวม     
30 เมตร 

69,600 - กองช่าง กองช่างได้ด าเนินการ
ก าหนดราคากลางเสร็จสิ้น
แล้ว อยู่ในระหว่างข้ันตอน
การจัดซื้อ    จัดจ้าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 โครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยคลอง
ขนนท์ หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  (Overlay)  ผิ วจราจร
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,080 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  4 ,320 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

1,628,300 - กองช่าง กองช่างได้ด าเนินการ
ก าหนดราคากลางเสร็จ
สิ้นแล้ว อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

 

5 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ซอยสามัคคี
เนรมิต หมู่ที่ 10 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay)   ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 420 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  2 ,100 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

1,086,400 - กองช่าง กองช่างได้ด าเนินการ
ก าหนดราคากลางเสร็จ
สิ้นแล้ว อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
6 โครงการปรับปรุงถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนครูเอ้ือ 
สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (Overlay) ผิวจราจรกว้าง 
5  เ มตร  ระยะทาง  280  เ มตร      
หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่ า  1 ,400 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 

1,628,300 - กองช่าง กองช่างได้ด าเนินการ
ก าหนดราคากลาง
เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

7 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา
แบบหอยโข่ง 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ฟูาแบบหอยโข่ง 
จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 - กองช่าง อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการ 
(เพ่ือส ารองไว้ใช้หาก
เครื่องเก่าช ารุด) 

 

8 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาบริเวณ
กลุ่มบ้านนางประไพ มียศ หมู่ที่ 1 
ต าบลเหมืองใหม่ อ า เภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

107,155 - กองช่าง กองช่างได้ด าเนินการ
ประสานงานและ
จัดท าหนังสือถึงการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาร
สาขาอ าเภออัมพวา
ให้เข้ามาด าเนินการ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจย่ังยืน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตตาม
พระราชด าริ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอ
ดุลยเดชและโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ฯ 

10,000 - ส านักปลัด เป็นโครงการบูรณา
การร่วมกับการดู
งาน ปัจจุบัน
เทศบาลไม่ได้จัดดู
งาน 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

20,000 - ส านักปลัด ส านักปลัดบูรณา
ร่วมกับกอง
การศึกษาคาดว่าจะ
ด าเนินการ พ.ค.61 

 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

20,000 - ส านักปลัด ด าเนินการแล้วโดย
ไม่ใช้งบประมาณ 
ได้รับการสนับสนุน
จาก พมจ. 
สมุทรสงคราม 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

การจัดท าแผนชุมชน 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
จัดท าแผนชุมชน 

10,000 - ส านักปลัด เป็นโครงการบูรณา
การร่วมกับการดู
งาน ปัจจุบัน
เทศบาลไม่ได้จัดดู
งาน  

 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

10,000 - ส านักปลัด เป็นโครงการบูรณา
การร่วมกับการดู
งาน ปัจจุบัน
เทศบาลไม่ได้จัดดู
งาน 

 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

10,000 - ส านักปลัด ก าหนดการตาม
แผนด าเนินงานปี 
61 ด าเนินการช่วง
เดือน ม.ค.- ก.ย.61 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจ

ช่วยเหลือปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช 

แผนงาน
การเกษตร 

ด า เนินงานตามโครงการส ารวจ
ช่วยเหลือปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

30,000 - ส านักปลัด เดิมอุดหนุน
งบประมาณให้
เกษตรอ าเภอ 
ปัจจุบันไม่สามารถ
อุดหนุนได้ ต้อง
ประสานแจ้งเกษตร
อ าเภอให้เข้าร่วม
ด าเนินการเพราะมี
ความเชียวชาญ
เฉพาะทาง 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 
แผนงาน
การศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 47,975 กองการศึกษา ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว เดือน ม.ค.61 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด      
วัดอินทาราม ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
1. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม
และสวัสดิการส าหรับข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน 

332,000 157,500 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว 
โดยเบิกจ่ายเป็น
เงินเดือนบุคลากร
ครู เป็นไตรมาส 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(คนละ 2,000 บาท) 

4,000 - กองการศึกษา กรมจัดสรรให้เพียง
คนละ 2,000 บาท 
ซึ่งไม่เพียงพอ และ
เทศบาลไม่มีอ านาจ
ในการสนับสนุน
สมทบเงินได้ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
4 ค่าอาหารเสริม (นม) แผนงาน

การศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้น ป.1 – ป.6 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในเขตเทศบาล 

209,000 99,996.60 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว  

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ แผนงาน
การศึกษา 

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน 

396,000 198,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว  

6 เงินอุดหนุนเอกชน แผนงาน
การศึกษา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  
ในวัน วัดอินทราราม 

49,000 20,000 กองการศึกษา ด าเนินการแล้ว  
1เทอม กรมจัดสรร
เป็นไตรมาส 

 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแก่เด็กและ
เยาวชน 

แผนงาน
การศึกษา 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่
เด็กและเยาวชน 

20,000 - กองการศึกษา ด าเนินการช่วง
เดือน พ.ค.61 
(โดยด าเนินงานที่ 
ปปส.) 

 

 



- 9 – 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
8 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน

กีฬาเด็กและเยาวชน 
แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน 

10,000 - กองการศึกษา ได้วางแผน
ด าเนินการช่วง 
เม.ย. แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากติดขัดด้าน
ระเบียบเบิกจ่าย 

 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬานันทนาการชุมชนรู้รัก
สามัคคี 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ด าเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
นันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี 

10,000 - กองการศึกษา ได้วางแผน
ด าเนินการช่วง 
เม.ย. แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากติดขัดด้าน
ระเบียบเบิกจ่าย 

 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก
และไข้สมองอักเสบ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้สมอง
อักเสบ 

10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

จะด าเนินการช่วง
เดือน พ.ค.- ก.ค. 
(ฤดูฝน) 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
11 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์

การปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการรณรงค์การ
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

5,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการเสนอ
บรรจุโครงการใหม่
เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาสี่ปี 
เพ่ือให้เบิกจ่าย
งบประมาณได้
เนื่องจากเป็น
โครงการสนับสนุน
ของฟูาหญิงจุฬา
ภรณ์ 

 

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อบรมการปูองกันโรคเอดส์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการอบรมการ
ปูองกันโรคเอดส์ 

10,000 - กอง
สาธารณสุขฯ 

จะด าเนินการช่วง
เดือน พ.ค.61 

 

13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แผนงาน     
งบกลาง 

สนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาล
เหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ 

4,500,000 1,857,700 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
ทุกเดือน  

เดิมเบี้ยยังชีพได้รับ
เงินสดแต่ปัจจุบัน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีนโยบายให้เข้า
บัญชีทุกราย 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
14 เบี้ยยังชีพคนพิการ แผนงาน     

งบกลาง 
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

800,000 429,600 ส านักปลัด ด าเนินการแล้ว 
ทุกเดือน 

เดิมเบี้ยยังชีพได้รับ
เงินสดแต่ปัจจุบัน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีนโยบายให้เข้า
บัญชีทุกราย 

15 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ แผนงาน     
งบกลาง 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ปุวยเอดส์ของเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

5,000 - ส านักปลัด เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ไม่มี
ผู้ปุวยโรคเอดส์ใน
พ้ืนที่ 

 

16 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

แผนงาน     
งบกลาง 

จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ซึ่ง
เทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ฯ 

60,000 - 
 

ส านักปลัด หน่วยงานผู้ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ      
(รพสต.เหมืองใหม่) 
ยังไม่ได้ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย 

น้ าใส 
แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการคลองสวย  
น้ าใส 

10,000 - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการแล้ว 
ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ  
โดยลงแขกลงคลอง
ทุกเดือน 

 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

จะด าเนินการช่วง
เดือน มิ.ย.-ก.ค.61 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ด าเนินงานตามโครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

30,000 16,880.- 
และ

ค่าตอบแทน 
อปพร. 

10,800.- 
รวมเป็น  
27,680.- 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ด าเนินการ 2 ช่วง 
ครั้งที่ 1           
ช่วงเทศกาลปีใหม่    
28 ธ.ค.60-  
3 ม.ค.61 
ครั้งที่ 2          
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
11-17 เม.ย.61 
โดยโอนลด
งบประมาณ 
12,000 บาท  
เป็นค่าตอบแทน 
สมาชิก อปพร. 
(หมวดค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ 
อปท.  
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
2 ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจในการ 
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ด าเนินงานตามโครงการเผยแพร่
ความรู้ในการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง ผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 

20,000 19,750 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 
2561 

 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ด าเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

35,000 - งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ด าเนินการแผน
ด าเนินงาน          
ปี 2561ช่วงเดือน   
พค. - มิย.61 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธี

ทางศาสนาและงาน
ประเพณีไทย 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ด าเนินงานตามโครงการจัดงานพิธี
ทางศาสนาและโครงการจัดงาน
ประเพณีไทย เช่น วันเข้าพรรษา วัน
วิสาขบูชา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 
วันลอยกระทง ฯลฯ 

85,000 - กองการศึกษา ด าเนินการครั้งที่ 1 
กิจกรรมวัน
สงกรานต์โดยไม่
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดงานเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่น 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิย
มหาราช วันจักรี วันเทศบาล วัน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

80,000 4,800 ส านักปลัด ด าเนินการครั้งที่ 1  
ด าเนินการเบิก    
ค่าปูายโครงการ
รวมพลังผสกนิกร
ชาวไทยฯ 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตาม
ประเมินผล 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000 - ส านักปลัด ก าหนดการตามแผน
ด าเนินงานปี 61 
ด าเนินการช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย.61 

 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ด าเนินงานการเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดฯ 

300,000 - ส านักปลัด ก าหนดการตามแผน
ด าเนินงานปี 61 
ด าเนินการช่วงเดือน 
ต.ค.60 
- ก.ย.61 

 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมและเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

แผนงาน
บริหาร 
งานทั่วไป 

ด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมและเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

20,000 - ส านักปลัด จะด าเนินการช่วงเดือน 
พ.ค.–มิ.ย.61 

 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาและการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ด าเนินงานโครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาและการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

10,000 - กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

ด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(ตามเทศบัญญัติ ปี 2561) 

งบประมาณ
ตาม 

เทศบัญญัติฯ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน/
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการพัฒนา
รายได้โดยการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ด าเนินงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนารายได้โดย
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 - กองคลัง อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งกอง
คลังได้ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลและ
จัดท าเอกสารแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ
เบิกจ่ายในโครงการ 
และกองช่างมี
ความรู้ด้านการ
ส ารวจจึง
ด าเนินการเอง   
โดยไม่ได้จ้าง
บุคลากรอ่ืนเข้ามา
ด าเนินการ 

 

 

 


