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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น จะต้องติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน 
 เทศบาลตำบลปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

           ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                     ความมั่นคงของประชาชน 

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =   โครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด              148          โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ                81           โครงการ 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ   5           โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                        62          โครงการ 
ระดับความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         58.10 % 

 
  รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1  แผนงานสาธารณสุข 13.00               6.00 417,000.00            300,729.00
1.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00 1.00 5,000.00                0.00

1.3  แผนงานงบกลาง 5.00 4.00 9,934,400.00 9,285,100.00

รวม 19.00 11.00 10,356,400.00 9,585,829.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7.00 6.00 6,126,000.00 3,818,000.00
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4.00 1.00 203,000.00 186,200.00

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.00 1.00 347,280.00 0.00
รวม 12.00 8.00 6,676,280.00 4,004,200.00

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 0.00 0.00 0.00

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 1.00 21,000.00 480.00

รวม 4.00 1.00 21,000.00 480.00

       บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา 49.00 43.00 5,170,397.00 4,538,389.50

4.2  แผนงานกลาง 1.00 1.00 294,000.00 210,000.00

4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3.00 2.00 50,000.00 17,163.83

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 13.00 7.00 214,000.00 150,500.00

รวม 66.00 53.00 5,728,397.00 4,916,053.33
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16.00 5.00 488,000.00 366,982.30
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 0.00 25,000.00 0.00
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 0.00 0.00
5.4 แผนงานการศึกษา 1.00 0.00 554.00 0.00
5.5 แผนงานสาธารณสุข 1.00 0.00 248.00 0.00
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.00 0.00 46,980.00 0.00
5.7 แผนงานงบกลาง 1.00 1.00 910,765.00 910,765.00

รวม 27.00 6.00 1,471,547.00 1,277,747.30



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 1.00 40,000.00 91,900.00
6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 9.00 4.00 379,382.00 286,482.00
6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 1.00 330,000.00 95,855.00
6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 0.00 10,000.00 0.00
6.6 แผนงานเคหะชุมชน 2.00 0.00 0.00 0.00

รวม 20.00 7.00 789,382.00 504,237.00
รวมท้ังส้ิน 148.00 86.00 25,043,006.00 20,288,546.63



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ
1 โครงการจัดอบรม/ประชุมประชาชน 19,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

ในเขตเทศบาลด้านสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ

2 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคทางเดิน 8,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
หายใจจากภัยฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5

3 โครงการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
สัตว์และแมลง

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 12,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ในครัวเรือนและลดปริมาณขยะในชุมชน

6 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชน 8,000.00 7,965.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

7 โครงการอบรมผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการฉีด 10,000.00              6,840.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

โครงการท่ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

8 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข 45,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)
หมู่ท่ี  3,4,5,7,10 และหมู่ท่ี  11

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 100,000.00            97,633.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
หรือการแพทย์

10 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ 5,000.00                3,291.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ

11 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 5,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
เชียงราย โครงการผ่าตัดท าหมัน
เพ่ือลดจ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็น
สัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับ 120,000.00            120,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

13 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 65,000.00              65,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ในพ้ืนท่ี โครงการจัดต้ังสถานท่ีแยก
กักตัวในชุมชน (Community
 Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคอ าเภอ (ศปก.อ.) อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

รวม 417,000.00           300,729.00               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 5,000.00                - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ราษฎร

รวม 5,000.00 - 

โครงการท่ี

ท่ี โครงการ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,400.00         7,264,300.00             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,932,000.00         1,764,800.00             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000.00            156,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000.00            100,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

รวม 9,934,400.00         9,285,100.00             

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
       เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้า 450,000.00 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี
อาคารเรียนพร้อมหลังคา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

2 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. 1,000,000.00 - ระงับโครงการ งบประมาณประจ าปี
ป้องกันตล่ิงล าน  าปล้อง 
ตามจุดท่ีก าหนด ตอนท่ี 1

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 200,000.00 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี
คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย
เทศบาล 32 หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 1,776,000.00 1,658,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบอุดหนุน
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย เฉพาะกิจ
เทศบาล 9 ต าบลปล้อง

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 2,210,000.00 2,130,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบอุดหนุน
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย เฉพาะกิจ
เทศบาล 14 ต าบลปล้อง

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
       เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. 30,000.00 30,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้างล าน  าปล้อง หมู่ท่ี 5 ต าบลปล้อง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ 460,000.00 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่
หลังท่ี 2 บริเวณป่าสุสานเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 7 ต.ปล้อง

รวม 6,126,000.00        3,818,000.00             

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
       เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ือง 191,000.00 186,200.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม 
จักรกลในการด าเนินการต่าง ๆ 91,000 บาท

โอนเพ่ิม 200,000 บาท
และโอนลด 100,000 บาท

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไป 2,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บ่อขยะ

3 ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

4 จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 50,000 บาท
ฝังกลบขยะและถมดินทับ
บ่อขยะ

รวม 203,000.00 186,200.00 

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
       เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 347,280.00             - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

รวม 347,280.00 - 

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน 
       เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้  -  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 50,000 บาท
ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม  องค์กรชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้  -  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 5,000 บาท
ระบบสหกรณ์ในชุมชน

รวม - 0

โครงการท่ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 16,000.00  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 34,000 บาท
ให้แก่เกษตรกร

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5,000.00 480.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 21,000.00 480.00               

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกองการศึกษา 1,876,640.00 1,848,636.40           ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี งบประมาณเดิม
และค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาล 1,086,000 บาท
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง โอนเพ่ิม

794,640 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมทักษะทางการศึกษา 30,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
30,000 บาท

4 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานสภาเด็ก 6,850.00  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
และเยาวชนเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 3,150 บาท

5 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ 35,000.00             29,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

6 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ 70,000.00             42,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 30,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 1,349,663.00 1,197,608.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
8.1 ค่าอาหารกลางวัน 516,000 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
      สถานศึกษา 20,000 บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 7,200 บาท
8.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
      100,000 บาท
8.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
      50,000 บาท
8.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
      12,000 บาท

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

(ต่อ)
8.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
      ในสถานศึกษา 21,000 บาท
8.8 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับเด็กนักเรียน
      ยากจน 17,000 บาท
8.9 ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)
      226,700 บาท
8.10 ค่าหนังสือเรียน 55,693 บาท
8.11 ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 32,830 บาท
8.12 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 40,920 บาท
8.13 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
        57,320  บาท
8.14 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
         10,000 บาท
8.15 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,000 บาท

ท่ี โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

(ต่อ)
8.16 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการจัด
        มุมประสบการณ์   1,000 บาท
8.17 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
        ส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ 
       10,000 บาท
8.18 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ด
        และส่ือต่างๆ  2,000 บาท
8.19 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  
        กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมือง  ภูมิปัญญา
        ท้องถ่ิน 3,000 บาท
8.20 โครงการจบหลักสูตรโรงเรียน 
        5,000 บาท
8.21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือการเรียน
        การสอนจากวัสดุท้องถ่ิน 2,000 บาท

โครงการท่ี



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

(ต่อ)
8.22 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
        50,000 บาท
8.23 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างทักษะ
        การค านวณ (จินตคณิต)  30,000 บาท
8.24 ค่าใช้จ่ายในการเสริมทักษะภาษาต่าง
        ประเทศ (ภาษาจีน) 20,000 บาท
8.25 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
        สถานศึกษาขององค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถ่ิน 30,000 บาท
8.26 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก
        การอ่านในสถานศึกษาสังกัด องค์กร
        ปกครองส่วนท้องถ่ิน 20,000 บาท

ท่ี โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 290,400.00           251,020.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
9.1 ค่าอาหารกลางวัน  196,000 บาท
9.2 ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)
      68,000 บาท
9.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
      /ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     8,000 บาท
9.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
      วันส าคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      เช่น  วันพ่อ  วันแม่ วันมาฆบูชา ฯลฯ
     5,000 บาท
9.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ดและส่ือ
     ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็กฯ 2,000 บาท
9.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการ
     จัดมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    1,000 บาท

ท่ี โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

(ต่อ)
9.7 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล
      ส าหรับเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
      400 บาท
9.8 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 บาท

10 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครูโรงเรียน 20,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

11 ค่าอาหารเสริม  (นม) 643,844.00           516,125.10 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
11.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
        บ้านปล้อง 76,648 บาท
11.2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
         247,190 บาท
11.3 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 141,799 บาท
11.4 โรงเรียนปล้องตลาด 178,207 บาท

ท่ี โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

12 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร 150,000.00            - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
เรียน

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 372,000.00           362,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

14 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 296,000.00           292,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องใต้

5,170,397.00          4,538,389.50             

ท่ี โครงการ

รวม



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 294,000.00           210,000.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 294,000.00          210,000.00             

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ 10,000.00              - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
(รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ)

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิง 15,000.00             15,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

3 อุดหนุนปกครองอ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 25,000.00             2,163.83 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีอ าเภอ และจังหวัด

รวม 50,000.00            17,163.83               

โครงการ

ท่ี

ท่ี

โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 70,000.00             64,040.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกาย

2 วัสดุกีฬา อุปกรณ์ด้านกีฬา 15,000.00             14,460.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกายต่าง ๆ
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 15,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี งบเดิม 30,000

โอนลด
15,000 บาท

5 โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธ 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ศาสนาของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 10,000.00             10,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 7,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

ท่ี โครงการ



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
โครงการอบรมประชาชนโดยใช้หลักพระพุทธ
ศาสนาในการด ารงชีวิต

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 2,000.00               2,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 40,000.00             30,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 20,000.00             20,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
โครงการต๋ามฮีตโตยฮอย ย้อนรอยอ่างขุนปล้อง

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

รวม 214,000.00          150,500.00             

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 170,881.70              170,564.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี งบเดิม 50,000
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น โอนเพ่ิม 160,000
กรณีพิเศษ (ส ำนักปลัด) โอนลด 39,118.3

2 โครงกำรจัดฝึกอบรมและทัศนะ 100,000.00              97,840.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี โอนเพ่ิม
ศึกษำดูงำน 50,000 บำท 

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 80,118.30 80,118.30 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี งบเดิม 200,000
โอนเพ่ิม 150,000
โอนลด 269,881.7

4 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 8,460.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี
ให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับ 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
พ.ศ. 2540

6 อุดหนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ให้แก่ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเทิง โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ฯลฯ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

7 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

8 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรวันสตรีสำกล
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร 10,000.00 10,000.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ ำเภอ
อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
(เทศบำลต ำบลเวียงเทิง)

10 โครงกำรจัดท ำกำรประเมินผลทำง 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
วิชำกำร

11 โครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคม 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

12 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 20,000.00                - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ  กองคลัง

13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล 5,000.00 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี

14 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี 5,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี

15 โครงกำรจัดท ำแผนท่ี  แผนท่ีภำษี 20,000.00 - ไมเบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
และทะเบียนทรัพย์สิน

16 โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของคณะ 12,000.00                - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง และผู้น ำชุมชน
ส ำหรับกำรบริหำรและกำรจัดหำพัสดุ
ภำยใต้ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
กำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

รวม 488,000.00               366,982.30 

                        

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด - - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 10,000

2 โครงกำรเทศบำลเคล่ือนท่ี - - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 5,000

3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ 15,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
จริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต

4 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 10,000

5 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับผล 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ประโยชน์ทับซ้อน

รวม 25,000.00               - 

ท่ี

 ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
 ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน - - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 23,490
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม - - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 554.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 9000
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 554.00 - 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

                       

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 248.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี โอนลด 20,000
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 248.00 - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 26,980.00                - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

2 ค่ำชดเชยผลอำสินเงินชดเชยค่ำงำน 20,000.00 - ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ งบประมำณประจ ำปี
ก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ 
(ค่ำ K)

รวม 46,980.00               - 

                                 

ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข    
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำย 910,765.00 910,765.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี
เฉพำะกำรประปำ

รวม 910,765.00             910,765.00              

 ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 วัสดุการเกษตร 10,000.00             91,900.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

3 โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน  า 20,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ธนาคารน  าใต้ดิน)

รวม 40,000.00 91,900.00             

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 10,000.00             9,880.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ในช่วงเทศกาล

2 โครงการวันรณรงค์วันยาเสพติดโลก 5,000.00               3,270.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการวันอปพร. 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

4 โครงการอบรมใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใน 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
หน่วยงานและปฏิบัติการ การแพทย์
ฉุกเฉินเบื องต้น

5 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจาก 10,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000.00 8,950.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
สาธารณภัยในชุมชน

7 โครงการอบรมอาสาสมัคร - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 100,000 บาท

8 อุดหนุนส านักงานป้องกันและบรรเทา 50,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โครงการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอปท.

โครงการท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจร 274,382.00           264,382.00            ก่อหนี ผูกพัน งบประมาณประจ าปี ตั งจ่ายเป็นรายการ
ปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลต าบล ใหม่
บ้านปล้อง

รวม 379,382.00 286,482.00           

ท่ี โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000.00 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

2 เงินส ารองจ่าย 300,000.00 95,855.00              ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 330,000.00          95,855.00             

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 อุดหนุนปกครองอ าเภอเทิงในการ 30,000.00 30,000.00               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

รวม 30,000.00 30,000.00             

โครงการ

โครงการท่ี

ท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000.00             - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการรักน  า  รักป่า รักแผ่นดิน - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 10,000

3 โครงการร้อยใจรักษ์ (การประยุกต์ - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 40,000
ใช้แนวพระราชด าริ)

รวม 10,000.00 - 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลต าบล - - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด 20,000
บ้านปล้อง

รวม - - 

ท่ี โครงการ

ท่ี โครงการ



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 4 ตัว (ส านักปลัด) 17,450.00          5,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

5,900 บาท
กันเงิน

11,550

2 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร 11,000.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
1 เคร่ือง

3 เคร่ืองโทรศัพท์ 2 ชุด 5,250.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 61,200.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
20,000 บีทียู 1 เคร่ือง

5 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 34,000.00          0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

ค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
1 เคร่ือง

6 ช้ันอเนกประสงค์ 1 หลัง 6,600.00            6,600.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง 12,000.00            10,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
2 ตู้

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564
โครงกำรและงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง   อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

8 โต๊ะท างานเหล็ก 3 ตัว 18,300.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

9 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 8,400.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

10 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 1 ตู้ (กองคลัง) 6,000.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

11 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้  (กองคลัง) 11,800.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

รวม 192,000.00         23,000.00 

1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 2,450.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 228,800.00        220,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
18,000 บีทียู 8 เคร่ือง

3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 42,300.00          42,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
32,000 บีทียู 1 เคร่ือง

4 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  2 ตู้ 11,000.00            11,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
รวม 284,550.00         273,000



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 2,000.00            1,980.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  1 ตู้ 5,500.00            5,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 7,500.00             7,480.00 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 44,000 22,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 22,000 บาท
19 น้ิว) 2 เคร่ือง กันเงิน

22,000

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 22,000 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ประมวลผล 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500.00              7,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
1 เคร่ือง

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 12,900 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

พิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ท่ี



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
1 เคร่ือง (กองคลัง)

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
(18 นาที/หน้า) (กองคลัง) 1 เคร่ือง

106,000.00         29,300.00 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000 - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 4,300.00              - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง

3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 80,000.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
มุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร
5 เคร่ือง

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 17,400.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
3 เคร่ือง

123,700.00         - 

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์

รวม



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 4,300.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง

รวม 21,300.00           0

2.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunchtion แบบฉีกหมึก 7,500.00            7,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
1 เคร่ือง

รวม 7,500.00             7,300

2.5 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000.00            29,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว) 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300.00            6,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับกระดาษขนาด A3 1 เคร่ือง

รวม 36,300.00           35,800.00 



3. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 โต๊ะ - เก้าอ้ื นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน 58,500.00            54,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 30 ชุด

รวม 58,500.00           54,000.00 

4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 1 เคร่ือง 7,200.00              7,200.00 กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

7,200.00             7,200.00 

4.2 แผนงำนกำรศึกษำ
งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 คลูเลอร์สแตนเลส 2 ถัง 6,700.00              - กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม

2,800 บาท
6,700.00             - 

ท่ี ครุภัณฑ์

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์

รวม



4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
4.3  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) 3 เคร่ือง 32,700.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

รวม 32,700.00           - 

4.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 1 เคร่ือง 11,000.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

รวม 11,000.00           0

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล 27,000.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

1 เคร่ือง

2 รถเข็นชนิดนอน 1 คัน 19,000.00          - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี

รวม 46,000.00           - 



5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
5.2  แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ป๊ัมจ่ายสารเคมีส าหรับจ่ายคลอรีน 1 เคร่ือง 25,000.00          - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี โอนลด
35,000 บาท

2 เคร่ืองกวน ผสมเคมี สีและของเหลว  35,000.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง   1 เคร่ือง

รวม 60,000.00           - 

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
6.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 1 ตัว 35,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

รวม 35,000.00           - 

6.2  แผนงำนกำรศึกษำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart 41,100.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 น้ิว 3 เคร่ือง

รวม 41,100.00           - 



7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
7.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด 32,100.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
2 ชุดเคร่ืองส่งสัญญาณเสียงไร้สาย 1 ชุด 53,500.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
3 ชุดรีโมทควบคุมแสดงค่าหน้าจอแบบสัมผัส 4,280.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ
4 ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายน าสัญญาณ 12,840.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

รวม 102,720.00         - 

8. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
8.1  แผนงำนสำธำรณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 รถเข็นพ่วงใหญ่ 2 คัน 9,600.00            - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

รวม 9,600.00             - 

9. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
9.1  แผนงำนสำธำรณสุขแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดต้ังเครนไฮดรอลิค 2,000,000.00     - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

รวม 2,000,000.00      - 



10. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
10.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไปแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองเจียร์ 1 เคร่ือง 4,000.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

2 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 1 เคร่ือง 8,000.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

3 เล่ือยจ๊ิกซอร์ ฉลุไฟฟ้า (ใช้งานหนัก) 1 เคร่ือง 6,000.00              0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

4 เล่ือยวงเดือน 1 เคร่ือง 8,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

5 สว่านไร้สาย 1 เคร่ือง 10,000.00            0 กันเงิน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเป็นรายการ

รวม 36,000.00           - 

11. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
11.1  แผนงำนสำธำรณสุขแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 กล้องระดับ 1 ชุด 20,200.00          - กันเงิน งบประมาณประจ าปี ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่

รวม 20,200.00           - 



 

                             
 

 
 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดังนี้ 

 
 
 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  [VISION] 
“ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำหนด ไว้ทั้งหมด   6   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.4 แผนงานงบกลาง 
 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา) 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

สรุปผล ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์

สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 



 แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนนและทางระบายน้ำ 
 2. การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   3. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ และการบูรณาการการพัฒนา 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ท้องถิน่( OTOP) 

  
 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการนันทนาการ 
  4.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที่   
   1. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย 

   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานงบกลาง  

แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร และองค์กร 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ
   ม่ันคงของประชาชน 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

   การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน 
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 



 
 
      

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

   1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
   2. ให้บริการด้านสาธารณสุขสุขครบวงจร 

   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  และดำเนินการให้
       ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. จัดการดา้นการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   
      ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  บริการสาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มี
      คุณภาพและเพียงพอ 
   ๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
   2. ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน   
       ทั้งทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  และการลงทุนต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
   1. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
   3. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้
       ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
       ท้องถิ่น   
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   1. ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ 
   2. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  และ
   มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
  ความม่ันคงของประชาชน 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   2. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้ง
   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ื อ
พัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

 เป้าประสงค์ 



 
 

 
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 146 โครงการ งบประมาณ 21,057,006 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 
โครงการ งบประมาณ 3,986,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีโครงการทั้งหมด จำนวน 148 โครงการ งบประมาณ 
25,043,006 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 
งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการ
บริการสาธารณสุข     

1.1  แผนงานสาธารณสุข 
             

13.00             417,000.00  

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               

1.00                5,000.00  

1.3  แผนงานงบกลาง 
               

5.00  9,934,400.00 

รวม 19.00 10,356,400.00 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 
งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7.00 3,818,000.00 

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4.00 186,200.00 

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 

รวม 12.00 4,004,200.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
    

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 0.00 

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 21,000.00 

รวม 4.00 21,000.00 

  การจัดทำงบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ 

  
  

4.1  แผนงานการศึกษา 49.00 5,170,397.00 

4.2  แผนงานกลาง 1.00 294,000.00 

4.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.00 50,000.00 

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 13.00 214,000.00 

รวม 66.00 5,728,397.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

    

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 16.00 488,000.00 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 25,000.00 

5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 

5.4  แผนงานการศึกษา 1.00 554.00 

5.5  แผนงานสาธารณสุข 1.00 248.00 

5.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.00 46,980.00 

5.7  แผนงานงบกลาง 1.00 910,765.00 

รวม 27.00 1,471,547.00 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด งบประมาณอนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 

  

  
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 40,000.00 

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 9.00 379,382.00 

6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 330,000.00 

6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 30,000.00 

6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 10,000.00 

6.6 แผนงานเคหะชุมชน 2.00 0.00 

รวม 20.00 789,382.00 

รวมทั้งสิน้ 148.00 25,043,006.00 
 
 
2.  ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 81  โครงการ จำนวนเงิน 
20,023,164.63 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1 โครงการ จำนวนเงิน  264,382.00 บาทและโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 4 โครงการ จำนวนเงิน 1,457,280.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข     
1.1  แผนงานสาธารณสุข           6.00  300,729.00 

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 0.00 
1.3  แผนงานงบกลาง 4.00 9,285,100.00 

รวม 11.00 9,585,829.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6.00 3,818,000.00 

2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1.00 186,200.00 

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 
รวม 8.00 4,004,200.00 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน     

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 

 3.2  แผนงานการเกษตร 1.00 480.00 

รวม 1.00 480.00 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ     

4.1  แผนงานการศึกษา 43.00 4,538,389.50 

4.2  แผนงานกลาง 1.00 210,000.00 

4.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.00 17,163.83 

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 7.00 150,500.00 

รวม 53.00 4,916,053.33 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล     
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.00 366,982.30 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 

5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 

5.4 แผนงานการศึกษา 0.00 0.00 

5.5  แผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 

5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 

5.7 แผนงานงบกลาง 1.00 910,765.00 

รวม 6.00 1,277,747.30 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน     
6.1  แผนงานการเกษตร 1.00 91,900.00 

6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 4.00 286,482.00 

6.3  แผนงานงบกลาง 1.00 95,855.00 
6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.00 30,000.00 
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 
6.6  แผนงานเคหะชุมชน 0.00 0.00 

รวม 7.00 504,237.00 

รวมทั้งส้ิน 86.00 20,288,546.63 

3.  ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร   แสดงให้ เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ 
ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลบ้านปล้องจัดทำโครงการ การใช้อุปสงค์ (Demand) 
อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =   โครงการที่ได้ดำเนินการ / โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำโครงการ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำโครงการ พ.ศ. 2564  ทั้งหมด     148          โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ                                   81           โครงการ 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ                                           5           โครงการ 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                                           62           โครงการ 
ระดับความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         52.10 % 
                     
  ปัญหา อุปสรรค 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการบางโครงการได้ เพราะจะเสี่ยงต่อการการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ทำให้จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.  ผลสำเร็จที่วัดได้ 

   ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัด
ได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลปล้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
                          ความมั่นคงของประชาชน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
                           ความมั่นคงของประชาชน 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และ  ข้อ ๑3 ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

       1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

       2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้องประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านปล้องจึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
   1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

  2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ ควรนำโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
เทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 

  3. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) คาดว่า
จะมีต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่มีเพียงวัคซีนป้องกันความรุนแรง
ของอาการ จึงควรเน้นย้ำในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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