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 เทศบาลต าบลปล้องได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 
  =  โครงการที่ได้ด าเนินการ/โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนด าเนินงาน พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 107 โครงการ งบประมาณ 
25,023,925.60 บาท 

โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ                25           โครงการ งบประมาณ  9,313,273.00  บาท 
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ   0           โครงการ งบประมาณ                     0  บาท 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ                        82           โครงการ งบประมาณ 15,710,652.60 บาท 
ระดับความส าเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         23.36 % 

 
  รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



                                                                 

ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมตัิ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1  แผนงานสาธารณสุข 13.00               1.00                 456,000.00            5,000.00

1.2  แผนงานงบกลาง 4.00                 4.00 10,033,600.00 4,754,400.00

รวม 17.00 5.00 10,489,600.00 4,759,400.00
ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18.00 2.00 5,779,000.00 412,250.00
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 3.00 1.00 524,962.60 204,962.60

2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1.00 1.00 347,280.00 333,200.00
รวม 22.00 4.00 6,651,242.60 950,412.60

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจในชมุชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 1.00 55,000.00 240.00

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 0.00 55,000.00 0.00

รวม 4.00 1.00 110,000.00 240.00

             บัญชสีรุปรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณแตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดอืนตลุาคม 2564 - มนีาคม 2565



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมตัิ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และการนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา
12.00 6.00 5,558,083.00 3,369,073.40

4.2  แผนงานกลาง 1.00 1.00 84,000.00 44,250.00

4.3  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3.00 2.00 45,000.00 35,000.00

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 13.00 1.00 209,000.00 10,000.00

รวม 29.00 10.00 5,896,083.00 3,458,323.40
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13.00 2.00 143,000.00 25,000.00
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 0.00 28,000.00 0.00
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.00 0.00 20,000.00 0.00
5.4 แผนงานงบกลาง 1.00 0.00 1,200,000.00 0.00

รวม 20.00 2.00 1,391,000.00 25,000.00



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทัง้หมด
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมตัิ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและความมั่นคงของประชาชน
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 0.00 30,000.00 0.00
6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 7.00 2.00 91,000.00 10,825.00
6.3  แผนงานงบกลาง 1.00 1.00 300,000.00 109,072.00
6.4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1.00 0.00 30,000.00 0.00
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 0.00 15,000.00 0.00
6.6 แผนงานเคหะชุมชน 1.00 0.00 20,000.00 0.00

รวม 15.00 3.00 486,000.00 119,897.00
รวมทัง้สิ้น 107.00 25.00 25,023,925.60 9,313,273.00



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ
1 โครงการประชาสัมพนัธป์อ้งกันโรค 10,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

ทางเดินหายใจจากภยัฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5

2 โครงการปอังกันโรคระบาด อุบติัใหม่ 30,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อุบติัซ้ า หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และ 
หมู่ที่ 11

3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธก์าร 10,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
คัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

4 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 21,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

5 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมในชุมชน 10,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

6 โครงการอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ 10,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ท าการฉีดวคัซีนปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาลต าบล
บา้นปล้อง

โครงการที่

โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร 10,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ปลอดภยัสู่สุขภาพดี

8 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล 30,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ทอ้งถิ่นหรือการอบรมใหค้วามรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000                 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

10 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละ 5,000                     5,000.00                     อยู่ระหวา่งด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค
พษิสุนัขบา้ ฯ

11 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวยีงเทงิ 0 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนลด 
โครงการจัดต้ังสถานที่แยกักตัวใน 100,000 บาท
ชุมชน (Community Isolation)
ศูนย์ปฎบิติัการควบคุมโรคอ าเภอ
(ศปก.อ.) อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นส าหรับ 120,000                 - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

13 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเทงิหรือ 100,000 -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่ 100,000 บาท
โครงการจัดต้ังสถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community Isolation)
ศูนย์ปฏบิติัการควบคุมโรคอ าเภอ
(ศปก.อ.) อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

รวม 456,000.00           5,000.00                    

ที่ โครงการ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคม และการบริการสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,875,600 3,738,600.00             อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,884,000 840,800.00                อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 174,000 75,000.00                  อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

รวม 10,033,600.00       4,754,400.00             

โครงการที่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการกอ่สร้างทางเดินเขา้ 450,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี กนัเงินงบประมาณ 
อาคารเรียนพร้อมหลังคา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 200,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี กนัเงินงบประมาณ 
คสล. รูปตัวยพูร้อมฝาปิด ซอย
เทศบาล 32 หมู่ที ่11 ต าบลปล้อง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ 460,000 410,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กนัเงินงบประมาณ 
หลังที ่2 บริเวณป่าสุสานเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง หมู่ที ่7 ต.ปล้อง

4 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติ 50,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี กนัเงินงบประมาณ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง หมู่ที ่11 ต.ปล้อง

5 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ า 711,000 0 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
 ค.ส.ล. ชั้นเดียว บริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ม. 11 ต.ปล้อง

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย

โครงการที่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงบริเวณป่าสุสาน 300,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ที ่7
ต าบลปล้อง

7 โครงการปรับปรุงท่อสายประธาน 600,000 0 อยู่ระหว่างการด าเนินการ เงินอุดหนุน
และท่อซอยระบบน้ าประปา เฉพาะกิจ
จ านวน 3 จดุ ซอยเทศบาล 
หมู่ที ่10

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 622,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินอุดหนุน
แอสฟลัต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 เฉพาะกิจ
หมู่ที ่5 

9 ปรับปรุงสภาพไฟฟา้สาธารณะ 10,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

10 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบ 15,000 2,250 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนงบประมาณ
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล

บา้นปล้อง  และปรับปรุงภมูิทศัน์
ในเขตเทศบาลต าบลบา้นปล้อง

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

11 โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อม 60,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนงบประมาณ
ทางเข้าอาคารสระวา่ยน้ า โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลบา้นปล้อง หมู่ที่ 11

12 โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า ค.ส.ล. 230,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
จุดเร่ิมต้นบา้นนายมนัส ธรรมชื่น ถึง

บา้นนายสนั่น สมญานุสรณ์ หมู่ที่ 3 

ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 493,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
จุดเร่ิมต้น อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

ถึงบา้นนายประเสริฐ สายใจ หมู่ที่ 10 

ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ 242,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
ซอย 52 หมู่ที่ 11 ต าบลปล้อง
อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 208,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
บริเวณล าเหมืองทุ่งก้อด หมู่ที่ 4 
ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 512,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
เหมืองกลางจุดเร่ิมต้นที่นานายสดถึงก าแพง

วดัปงสนุก หมู่ที่ 5 ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ

จังหวดัเชียงราย
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 283,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม

บริเวณซอย 40 หมู่ที่ 7 ต าบลปล้อง

อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 333,000 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสม
ซอย 30 จุดเร่ิมต้นบา้นนางจอง นิคมจิต

ถึงบา้นนางเทยีมจันทร์ จิตตะมะโน หมู่ที่ 4

ต าบลปล้อง อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย
รวม 5,779,000.00        412,250.00                

โครงการที่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 จา้งเหมาขดุบ่อ  ปรับเกรด 40,000.00             -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ฝังกลบขยะและถมดินทับ
บ่อขยะ

2 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 204,962.60             204,962.60                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนงบประมาณ
อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 
โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

3 โครงการประกอบติดต้ังระบบสูบ 280,000.00           -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินสะสมกจิการประปา
น้ าบาดาลผลิตน้ าประปา บริเวณ
โรงผลิตน้ าประปา เทศบาลต าบล
บา้นปล้อง หมู่ที่ 10 ต าบลปล้อง
อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

รวม 524,962.60          204,962.60                

โครงการที่



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                          เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการปรับปรุงหอกระจายขา่ว 347,280.00           333,200.00                   ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กนัเงิน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

รวม 347,280.00          333,200.00                

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1.การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน 
                        เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
๓. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจในชมุชน
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ 50,000 240.00                  อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ทักษะ  และพฒันาศักยภาพ
กลุ่ม  องค์กรชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 5,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ระบบสหกรณ์ในชุมชน

รวม 55,000 240

โครงการที่

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
๓. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจในชมุชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 50,000  - ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ให้แกเ่กษตรกร

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 55,000 0

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจา้งเหมาบริการครูผู้สอน 2,071,333.00          1,866,033.00           อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนเพิม่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 183,733
บ้านปล้องและรายจา่ยเพือ่ บาท
ให้ได้มาซ่ึงบริการ

2 ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ทักษะทางการศึกษา 30,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 ค่าใช้จา่ยในการจดังานวันเด็กแห่งชาติ -                        -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนลด
60,000 บาท

4 โครงการจดัต้ังศูนยป์ระสานงานสภาเด็กและ 10,000.00             -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

5 โครงการทุนการศึกษาเพือ่ช่วย 220,000.00           -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
เหลือนักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 ค่าใช้จา่ยในการจดัฝึกอบรมและสัมมนา 30,000.00             -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ 1,492,755.00        644,330.00                 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ 289,800.00           130,873.00              อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

9 ค่าอาหารเสริม  (นม) 708,995.00           387,637.40                 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

10 ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมอาคารเรียน 50,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

11 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน 357,000.00           182,700.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แกโ่รงเรียน
บ้านปล้องตลาด

12 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวัน 298,200.00           157,500.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แกโ่รงเรียน
บ้านปล้องใต้

5,558,083.00          3,369,073.40             รวม

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 84,000.00             44,250.00                อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 84,000.00            44,250.00               

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และนันทนาการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการจดังานพธิีและรัฐพธิีต่าง ๆ 10,000.00             -                           ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเทิง 15,000.00             15,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการ
จดังานพระราชพธิีและงานรัฐพธิี

3 โครงการจดังานประเพณีอ าเภอ 20,000.00             20,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และจงัหวัด

รวม 45,000.00            35,000.00               

โครงการ

ที่

ที่

โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมการเล่นกฬีา 70,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกาย

2 วัสดุกฬีา อปุกรณ์ด้านกฬีา 15,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกายต่าง ๆ
จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย

3 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 5,000.00               -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

4 โครงการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

5 โครงการส่งเสริมด้านพระพทุธ 5,000.00               -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ศาสนาของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

6 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 20,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง เพือ่ด าเนินการตามโครงการ
ต๋ามฮีต  โตยฮอย ยอ้นรอย  อา่งขนุปล้อง

7 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลปล้อง -                        -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนลด
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 40,000 บาท

8 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 5,000.00               -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง โครงการอบรมประชาชนโดยใช้
หลักพระพทุธศาสนาในการด ารงชีวิต

ที่ โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

9 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 7,000.00               -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง

10 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 2,000.00               -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์

11 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 30,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

12 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
อดุหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

13 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000.00             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

รวม 209,000.00          10,000.00               

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการจดัฝึกอบรมและทัศนะ 10,000.00                -                               ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ศึกษาดูงาน

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 30,000.00                -                               ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 10,000.00                  -                               ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ฯลฯ

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 8,000.00                    -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540

5 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ 20,000.00                  -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ปฎบิติังานของคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ทต.บา้นปล้อง
อ าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

6 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 5,000.00                    - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย
โครงการเนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ
ประจ าป ีพ.ศ. 2565

7 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 5,000.00                    5,000.00                     ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
อ าเภอเทงิ  จังหวดัเชียงราย
โครงการวนัสตรีสากล
ประจ าป ีพ.ศ. 2565

8 โครงการจดัเวทีประชุมประชาคม 5,000.00                  -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเทศบาล 5,000.00                  -                            ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

10 โครงการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ 5,000.00                    -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

11 โครงการจัดท าแผนที่  แผนที่ภาษี 10,000.00                  -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

12 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพของคณะ 10,000.00                - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง และผู้น าชุมชน
ส าหรับการบริหารและการจดัหาพสัดุ
ภายใต้ พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

13 อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 20,000.00                  20,000.00                 ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง จงัหวัดเชียงราย
(อดุหนุนเทศบาลต าบลสันทรายงาม)

รวม 143,000.00               25,000.00                   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 5,000.00                    - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 5,000.00                  -                               ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 8,000.00                  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
จริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต

4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 5,000.00                  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัผลประโยชน์ 5,000.00                  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ทับซ้อน

รวม 28,000.00               -                           

ที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 ค่าชดเชยผลอาสินเงินชดเชยค่างาน 20,000.00                  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
กอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

รวม 20,000.00               -                           

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่   4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เงินสนับสนุนงบประมาณรายจา่ย 1,200,000.00             -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
กจิการประปา

รวม 1,200,000.00          -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ



ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 วัสดุการเกษตร 10,000.00             -                           ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 10,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

3 โครงการ อปท. ต้นแบบจดัการน  า 10,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
(ธนาคารน  าใต้ดิน)

รวม 30,000.00            -                       

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย

โครงการที่



ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการป้องกนัอบุัติเหตุทางถนน 10,000.00             5,680.00                ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ในช่วงเทศกาล

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ 50,000.00             ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
การจติอาสาภัยพบิัติ

3 โครงการวัน อปพร. 5,000.00               5,145.00                 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนเพิม่ 
1,000 บาท

4 โครงการอบรมใช้อปุกรณ์ดับเพลิงใน 10,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
หน่วยงานและปฏิบัติการ การแพทย์
ฉกุเฉนิเบื องต้น

5 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกนัภัยจาก 8,000.00               - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อบุัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง

6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 8,000.00               -                        ยงัไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
สาธารณภัยในชุมชน

7 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร -                        - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนลด
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 100,000

รวม 91,000.00            10,825.00             

โครงการที่



ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เงินส ารองจา่ย 300,000.00           109,072.00              อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 300,000.00          109,072.00           

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 อดุหนุนปกครองอ าเภอเทิงในการ 30,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ด าเนินงานโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

รวม 30,000.00            -                       

โครงการ

โครงการที่

ที่



ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั 5,000.00               -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการร้อยใจรักษ์ (การประยกุต์ 10,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ใช้แนวพระราชด าริ)

รวม 15,000.00            -                       

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื  
6. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประชาชน
แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลต าบล 20,000.00               -                          ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บา้นปล้อง

รวม 20,000.00               -                          

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ



1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โต๊ะหมู่บชูา 8,400.00              8,400.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

2 เคร่ืองโทรศัพท์ 5,250.00              5,250.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 2 ชุด

3 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกวา่ 15 ลิตร 11,000.00            9,850.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

4 เก้าอี้ส านักงาน 11,550.00            11,250.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 3 ตัว

5 โต๊ะท างานเหล็ก 18,300.00            17,700.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 3 ตัว

6 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง 34,000.00            33,600.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
 ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง

7 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบต้ังพื้นหรือ 61,200.00            61,200.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
แบบแขวน ขนาด 20,000 บทียีู
จ านวน 2 เคร่ือง

8 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 6,000.00              5,500.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 หลัง

9 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800.00            11,000.00                            ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 2 หลัง

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2565
โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

เทศบาลต าบลบา้นปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย



1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

10 ผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 25,000 -                                        อยู่ระหว่างการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่าย
จ านวน 8 ชุด เปน็รายการใหม่

11 เคร่ืองโทรศัพท์ 3,000 2,900.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่าย
จ านวน 1 ชุด เปน็รายการใหม่

รวม 195,500.00         166,650.00                          

1.2  แผนงานการศึกษา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เก้าอี้ส านักงาน 2,450 2,250.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน

จ านวน 1 ตัว

รวม 2,450.00             2,250.00                              

2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 7,200.00            6,800.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 7,200.00             6,800.00                              

2. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว



2.2  แผนงานการศึกษา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ
1 คลูเลอร์สแตนเลส 6,700.00              6,700.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน

จ านวน 2 ถัง
รวม 6,700.00             6,700.00                              

2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) 32,700.00          32,100.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 3 เคร่ือง

รวม 32,700.00           32,100.00                            

2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000.00          -                                        อยู่ระหว่างการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 11,000.00           0

2. ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว



3. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองวดัความดันโลหติระบบดิจิตอล 27,000.00            20,700.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 9 เคร่ือง

27,000.00           20,700.00                            

3.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา)
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองกวน ผสมเคมี สี และของเหลว 35,000.00          32,500.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
 พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

รวม 35,000.00           32,500.00                            

4. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 รถยนต์บรรทกุเททา้ย ติดต้ังเครน 2,000,000.00       0 อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้
จ านวน 1 คัน

รวม 2,000,000.00      0

ครุภณัฑ์ที่

รวม



5.  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00            21,900.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 12,900.00            12,600.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จ านวน 3 เคร่ือง

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00            21,900.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00            16,900.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

5 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600.00              2,500.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 76,500.00           75,800.00                            

5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000.00          21,900.00                          ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน

แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 4,300.00            4,200.00                            ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ที่ ครุภณัฑ์



5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

3 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย 80,000.00          -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี กันเงิน

เครือข่ายส าหรับติดต้ังภายในอาคารพร้อมติดต้ัง
จ านวน 5 เคร่ือง

รวม 106,300.00         26,100.00                            

5.3  แผนงานการศึกษา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000 16,900.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน

จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,200.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 21,300.00           21,100.00                            

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkje Printer) 6,300.00              6,200.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
 ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 6,300.00             6,200.00                              



6.  ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 ชุดควบคุมการออกอากาศ 32,100.00            32,100.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

2 ชุดเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย 53,500.00            53,500.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

3 ชุดรีโมทควบคุมแสดงค่าหน้าจอแบบสัมผัส 4,280.00              4,280.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

4 ชุดสายอากาศพร้อมส่งสายน าสัญญาณ 12,840.00            12,840.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

รวม 102,720.00         102,720.00                          

7.  ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 35,000.00            25,500.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ตัว

รวม 35,000.00           25,500.00                            

7.2  แผนงานการศึกษา
ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ

(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 โทรทศัน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 41,100.00            40,000.00                             ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 43 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

รวม 41,100.00           40,000.00                            

ที่ ครุภณัฑ์



8.  ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง
8.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 รถเข็นพว่งใหญ่ 9,600.00              9,600.00                               ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 2 คัน

รวม 9,600.00             9,600.00                              

9.  ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน
9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 เคร่ืองเจียร์ 4,000 -                                      อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ 8,000 -                                      อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

3 เล่ือยจิ๊กซอร์ ฉลุไฟฟา้ (ใช้งานหนัก) 6,000 -                                        อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

4 เล่ือยวงเดือน 8,000 -                                      อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

5 สวา่นไร้สาย 10,000 -                                      อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 36,000.00           -                                      

ที่ ครุภณัฑ์



10.  ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ
10.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 กล้องระดับ 20,200.00            0 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี กันเงิน
จ านวน 1 ชุด

รวม 20,200.00           -                                      

11.  ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
11.1 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา)

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ที่เบกิจ่าย งบประมาณ

1 ปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์  160,000 158,000.00                          ด าเนินการแล้วเสร็จ เงินสะสมกิจการประปา
จ านวน 1 ชุด

2 ชุดปั๊มเพลาลอย   68,000 67,000.00                            ด าเนินการแล้วเสร็จ เงินสะสมกิจการประปา
จ านวน 1 ชุด

รวม 228,000.00         225,000.00                          

ที่ ครุภณัฑ์
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