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 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 รอบ 6 
เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
  =  โครงการที่ได้ดำเนินการ/โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  พ.ศ. 2564 ทั้ งหมด 109 โครงการ งบประมาณ 
23,666,407.00 บาท 

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ                26           โครงการ งบประมาณ  7,905,051.60  บาท 
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ   0           โครงการ งบประมาณ                     0  บาท 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                        83           โครงการ งบประมาณ 15,761,354.40 บาท 
ระดับความสำเร็จ    คิดเป็นร้อยละ         23.86 % 

 
  รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม

บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



                                                                 

ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1  แผนงานสาธารณสุข 13.00               4.00                 352,000.00            37,791.00
1.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00                 0.00 5,000.00                0.00

1.3  แผนงานงบกลาง 5.00                 4.00 9,934,400.00 4,704,700.00

รวม 19.00 8.00 10,291,400.00 4,742,491.00
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5.00 0.00 4,882,000.00 0.00
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4.00 1.00 134,243.00 70,400.00

รวม 9.00 1.00 5,016,243.00 70,400.00
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.00 0.00 55,000.00 0.00

3.2 แผนงานการเกษตร 2.00 0.00 55,000.00 0.00

รวม 4.00 0.00 110,000.00 0.00

             บัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการนันทนาการ
4.1  แผนงานการศึกษา (ระบบ e-lass ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสรุปยอดรวมทุกโครงการ)

15.00 7.00 5,311,547.00 2,651,638.60

4.2  แผนงานกลาง 1.00 1.00 294,000.00 112,000.00

4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3.00 2.00 50,000.00 40,000.00

4.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 13.00 4.00 249,000.00 118,500.00

รวม 32.00 14.00 5,904,547.00 2,922,138.60
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16.00 3.00 627,000.00 170,022.00
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5.00 0.00 50,000.00 0.00
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1.00 0.00 23,490.00 0.00
5.4 แผนงานการศึกษา 1.00 0.00 554.00 0.00
5.5 แผนงานสาธารณสุข 1.00 0.00 428.00 0.00
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.00 0.00 46,980.00 0.00
5.7 แผนงานงบกลาง 1.00 0.00 910,765.00 0.00

รวม 27.00 3.00 1,659,217.00 170,022.00



ยุทธศาสตร์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท้ังหมด
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
งบประมาณอนุมัติ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.1  แผนงานการเกษตร 3.00 0.00 40,000.00 0.00
6.2 แผนงานงานการรักษาความสงบภายใน 8.00 0.00 205,000.00 0.00
6.3  แผนงานงบกลาง 2.00 0.00 330,000.00 0.00
6.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.00 0.00 30,000.00 0.00
6.5  แผงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.00 0.00 60,000.00 0.00
6.6 แผนงานเคหะชุมชน 1.00 0.00 20,000.00 0.00

รวม 18.00 0.00 685,000.00 0.00
รวมท้ังส้ิน 109.00 26.00 23,666,407.00 7,905,051.60



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              -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

ในเขตเทศบาลด้านสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ

2 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคทางเดิน 8,000.00                -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
หายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

3 โครงการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก 10,000.00              - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
สัตว์และแมลง

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 10,000.00              -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 12,000.00              -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ในครัวเรือนและลดปริมาณขยะในชุมชน

6 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 8,000.00                -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

โครงการท่ี

โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง   อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



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

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

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

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,000.00              15,810.00                  อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
(ซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 79,000.00              11,760.00                  อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
(ค่าจัดซ้อวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ น้ ายาพ่นยุง แมลงวัน แมลงต่าง ๆ
ทรายอะเบทและเคร่ืองมือทางการแพทย์อ่ืนๆ ฯลฯ

11 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 5,000.00                3,381.00                     อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

12 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 5,000.00                - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว ฯ

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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับ 120,000.00            -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

รวม 352,000.00           37,791.00                 

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                -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ราษฎร(อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอเทิง)

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         3,631,100.00             อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,932,000.00         895,600.00                อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000.00            78,000.00                  อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

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

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 40,000.00              -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 9,934,400.00         4,704,700.00             

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 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียน 450,000.00         -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
พร้อมหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง

2 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกัน 1,000,000.00        - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ตล่ิงล าน  าปล้องตามจุดท่ีก าหนด ตอนท่ี1

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูป 200,000.00           -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล 32 
หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 1,022,000.00        -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินอุดหนุน
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย เฉพาะกิจ
เทศบาล 9 ต าบลปล้อง

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา 2,210,000.00        -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินอุดหนุน
แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณซอย เฉพาะกิจ
เทศบาล 14 ต าบลปล้อง

รวม 4,882,000.00        -                             

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ือง 91,000.00             70,400.00                   อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
จักรกลในการด าเนินการต่าง ๆ

2 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนนสายไป 2,000.00               - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
บ่อขยะ

3 ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 10,000.00             -                              ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

4 จ้างเหมาขุดบ่อ  ปรับเกรด 31,243.00             -                                 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนลด 18,757 บาท
ฝังกลบขยะและถมดินทับ
บ่อขยะ

รวม 134,243.00          70,400.00                  

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 50,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม  องค์กรชุมชน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 5,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ระบบสหกรณ์ในชุมชน

รวม 55,000 0

โครงการท่ี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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 50,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ให้แก่เกษตรกร

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5,000  - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 55,000 0

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 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 126,000.00           48,000.00                อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม
กองการศึกษา 48,000

บาท
2 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 1,828,640.00        1,330,620.00           อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนเพ่ิม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 742,640
บ้านปล้อง บาท

3 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมทักษะทางการศึกษา 30,000.00              - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
5 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานสภาเด็กและ 10,000.00              - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

เยาวชนเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
6 ทุนการศึกษาส าหรับการให้ความช่วยเหลือ 35,000.00             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

นักเรียน
7 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ 70,000.00             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

การให้ความช่วยเหลือนักเรียน
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 30,000.00              - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1,349,663.00        613,485.00                 อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 290,400.00           120,660.00              อยู่ระหว่างการด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
บริหารสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง

11 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครู 20,000.00              - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง

12 ค่าอาหารเสริม  (นม) 643,844.00           196,873.60              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
งบประมาณต้ังไว้ 76,648.00 บาท
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
งบประมาณต้ังไว้ 247,190.00 บาท
โรงเรียนบ้านปล้องใต้
งบประมาณต้ังไว้ 141,799.00 บาท
โรงเรียนปล้องตลาด
งบประมาณต้ังไว้ 178,207.00 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

13 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000.00           -                             ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

14 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 372,000.00           192,000.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

15 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 296,000.00           150,000.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านปล้องใต้

5,311,547.00          2,651,638.60             

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           112,000.00              อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 294,000.00          112,000.00             

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             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเทิง 15,000.00             15,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี

3 โครงการจัดงานประเพณีอ าเภอ 25,000.00             25,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
และจังหวัด

รวม 50,000.00            40,000.00               

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                   อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
และการออกก าลังกายต่าง ๆ
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5,000.00               - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

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

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 20,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ต๋ามฮีต  โตยฮอย ย้อนรอย  อ่างขุนปล้อง

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

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 5,000.00               - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง โครงการอบรมประชาชนโดยใช้
หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต

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

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

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

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000.00             10,000.00                ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณประจ าปี
ต าบลปล้อง
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง

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

รวม 249,000.00          118,500.00             

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 40,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ (ส ำนักปลัด)

2 โครงกำรจัดฝึกอบรมและทัศนะ 100,000.00              97,840.00                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี โอนเพ่ิม
ศึกษำดูงำน 50,000 บำท 

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 350,000.00              62,182.00                   อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี โอนเพ่ิม
150,000 บำท

4 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00                  -                               ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
ให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ

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

6 อุดหนุนงบประมำณในกำรด ำเนิน 5,000.00                    - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
กิจกรรม ให้แก่ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเทิง โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ฯลฯ

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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                    - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ
ประจ ำปี พ.ศ. 2563

8 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 5,000.00                    - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย
โครงกำรวันสตรีสำกล
ประจ ำปี พ.ศ. 2563

9 โครงกำรจัดท ำกำรประเมินผลทำง 10,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
วิชำกำร

10 โครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคม 10,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
11 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 20,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ  กองคลัง

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล 5,000.00                  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

13 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี 5,000.00                    - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

14 โครงกำรจัดท ำแผนท่ี  แผนท่ีภำษี 20,000.00                  - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
และทะเบียนทรัพย์สิน

15 โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของคณะ 12,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 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

16 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 10,000.00                  10,000.00                 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ งบประมำณประจ ำปี
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ ำเภอ อ ำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย

รวม 627,000.00               170,022.00                

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 โครงกำรท้องถ่ินไทยใสสะอำด 10,000.00                  - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

2 โครงกำรเทศบำลเคล่ือนท่ี 5,000.00                  -                               ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ 15,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
จริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต

4 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 10,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี

5 โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ 10,000.00                - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
ทับซ้อน

รวม 50,000.00               -                           

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 23,490.00                  - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

รวม 23,490.00               -                           

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 554.00                       - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี โอนลด 
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น 9,000 บำท
กรณีพิเศษ

รวม 554.00                    -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 428.00                       - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี โอนลด
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น 20,000 บำท
กรณีพิเศษ

รวม 428.00                    -                           

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานอุตสาหกรรมละการโยธา

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 26,980.00                  - ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ินเป็น
กรณีพิเศษ

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

รวม 46,980.00               -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ท่ี โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ใช้จ่ายจาก หมายเหตุ
(บาท) ท่ีเบิกจ่าย งบประมาณ

1 เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำย 910,765.00                -                             ยังไม่ได้ด ำเนินกำร งบประมำณประจ ำปี
เฉพำะกำรประปำ

รวม 910,765.00             -                           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 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             -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

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

รวม 40,000.00            -                       

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564
โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 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             -                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ในช่วงเทศกาล

2 โครงการวันรณรงค์วันยาเสพติดโลก 5,000.00               - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการวันอปพร. 10,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
4 โครงการอบรมใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใน 10,000.00             -                          ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

หน่วยงานและปฏิบัติการ การแพทย์
ฉุกเฉินเบื องต้น

4 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจาก 10,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000.00             -                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
สาธารณภัยในชุมชน

7 โครงการอบรมอาสาสมัคร 100,000.00           - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

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

รวม 205,000.00          -                       

โครงการท่ี



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             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 เงินส ารองจ่าย 300,000.00           -                           ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 330,000.00          -                       

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             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

รวม 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             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการรักน  า  รักป่า รักแผ่นดิน 10,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

3 โครงการร้อยใจรักษ์ (การประยุกต์ 40,000.00             - ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ใช้แนวพระราชด าริ)

รวม 60,000.00            -                       

ท่ี โครงการ



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 20,000.00               - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณประจ าปี
บ้านปล้อง

รวม 20,000.00               -                          

ท่ี โครงการ



1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

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

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40  ช่อง 12,000.00          -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
จ านวน 2 ตู้

รวม 12,000.00           -                                      

1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  40  ช่อง 6,000.00            -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

จ านวน 1 ตู้
รวม 6,000.00             0

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564
โครงกำรและงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 - มีนำคม 2564

เทศบำลต ำบลบ้ำนปล้อง   อ ำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรำย



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

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 228,800.00         0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
18,000 บีทียู 8 เคร่ือง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม 42,300.00          0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
32,000 บีทียู 1 เคร่ือง

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,700.00            0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 276,800.00         0

1.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เก้าอ้ีส านักงาน 2,000.00            -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

2 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 5,500.00            0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 7,500.00             0



2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000                 -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี โอนต้ังจ่ายรายการใหม่
แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 22,000 บาท

22,000.00           -                                      

2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunchtion แบบฉีกหมึก 7,500.00            -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

รวม 7,500.00             0

2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000.00            0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 น้ิว)

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300.00            0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
ส าหรับกระดาษขนาด A3

รวม 36,300.00           0

ครุภัณฑ์ท่ี

รวม



3.  ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ
(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ

1 โต๊ะ - เก้าอ้ื นักเรียนประถมศึกษา 58,500.00            -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ จ านวน 30 ชุด

รวม 58,500.00           -                                      

4.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
4.1  แผนงำนกำรศึกษำ

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

1 คลูเลอร์สแตนเลส จ านวน 2 ถัง 3,900.00            -                                     ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 3,900.00             -                                      

5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
5.1  แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)

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

1 ป๊ัมจ่ายสารเคมีส าหรับจ่ายคลอรีน 60,000.00          -                                        ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

จ านวน 1 เคร่ือง
รวม 60,000.00           -                                      

ท่ี ครุภัณฑ์



5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
5.2 แผนงำนกำรพำณิชย์ (ประปำ)
ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมำณ งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน ใช้จ่ำยจำก หมำยเหตุ

(บำท) ท่ีเบิกจ่ำย งบประมำณ
1 รถเข็นชนิดนอน จ านวน 1 คัน 19,000.00          0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

รวม 19,000.00           0

6.  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

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

1 รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดต้ังเครนไฮดรอลิค 2,000,000.00       0 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณประจ าปี

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
รวม 2,000,000.00      -                                      
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