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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 29 กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที ่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  คณะกรรมการ  หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กำหนดให้ต้อง
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคน ทำหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ซึ่ง

ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าป้อง ประกอบด้วย 

1. นายสุริยะ       เหรียญประยูร       ผู้แทนประชาคม               ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม        หมอยาดี             สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ 
3. นายจรูญ        ธาตุอินจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์     พานวนเศษ         สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
5. นายนิรันดร์      สวุรรณา            ผู้แทนประชาคม                กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดวงดี 

                                          ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
7. เกษตรอำเภอประจำป่าป้อง         ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
8. นางวัฒนา        รุ่งตรานนท์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
9. นายแสวง         กันจินะ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

                  10. นางสาวจริาพร    วรรณกิตร์          หวัหน้าสำนักปลัด              กรรมการ 
                  11. นางกัลยา          มีรักษ์               ปลัดเทศบาล                    กรรมการและเลขานุการ 
   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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                    3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสามสิบวันนับแต่รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครึ่งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
                     1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 เป็นหลัก เนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน 
สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 

.............................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

       แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

       แนวทางท่ี 3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

       แนวทางที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

       แนวทางที่ 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
       แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
       แนวทางท่ี 4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางท่ี 1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

       แนวทางท่ี 3 พัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 
       แนวทางท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

       แนวทางท่ี 1 การจัดการองค์ความรู้  
       แนวทางท่ี 2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       แนวทางท่ี 3 การส่งเสรมิสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
       แนวทางท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         แนวทางท่ี 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
      แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
      แนวทางท่ี 4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางท่ี 1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
       แนวทางท่ี 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
       แนวทางท่ี 3   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี 1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนา ขีดความสามารบุคลากรภาครัฐ 
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       แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

       แนวทางท่ี 3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

“ เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล” 
 

 
 

พันธกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                  

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้             

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                   

6. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตำบลป่าป้องให้ทำงานอย่างมืออาชีพ           

7. สนับสนุนการพฒันาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

....................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
แบบประชารัฐ ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล การประชุมต่างๆ ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่มีความจำเป็นและ
สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
                   เทศบาลตำบลป่าป้อง ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนว
น 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน 46 20,435,817 26 21,178,017.00 82 70,125,000 73 129,933,000 59 27,570,000 

การพฒันา
เศรษฐกจิตาม
แนวทางปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงไปสู่
ความยัง่ยนื 

3 100,000 3 100,000 9 245,000 9 245,000 9 245,000 

การบรหิาร
จดัการ
ทรพัยากรธรรมช
าต ิสิง่แวดลอ้ม 
และระบบนิเวศน์
อย่างยัง่ยนื 

14 1,230,000 14 430,000 26 1,095,000 26 1,095,000 26 1,095,000 

การอนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟูและสบืสาน 
ศลิปวฒันธรรม 
จารตีประเพณี
และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

11 575,000 11 575,000 13 685,000 15 725,000 15 725,000 

การพฒันา
คุณภาพชวีติของ
ประชาชนและ
กลุ่มดอ้ยโอกาส
ในสงัคม 

28 2,620,000 31 2,800,000 52 3,385,000 52 3,385,000 52 3,385,000 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนว
น 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การจดัระเบยีบ
ภายในชุมชน 
และการสรา้ง
ความร่วมมอืใน
การรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

15 550,000 15 550,000 23 1,530,000 23 1,520,000 23 1,520,000 

การพฒันาการ
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ดีว้ย
นวตักรรมการ
บรหิารที่
เหมาะสม 

28 8,618,800 31 9,548,800.00 42 10,263,800 42 10,263,800 42 10,263,800 

รวม 145 34,129,617 131 35,181,817 247 87,328,800 240 147,166,800 226 44,803,800 

 

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                         1.3.1 งบประมาณที่ได้รับ 
                ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 108 โครงการ งบประมาณ 18,097,870 
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 4,867,100 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 6 75,000 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 10 95,000 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 345,000 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 26 11,460,770 

การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 230,000 

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 17 945,000 

รวม 108 18,097,870 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลป่าป้อง มีดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน 

 

     แนวทางที่ 1.1 พัฒนา   ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 
2563 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

- - - - -  

แนวทางท่ี1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

1. โครงการก่อสร้างกำแพงกัน
ด ินคอนกร ีต เสร ิ ม เหล็ก
สำเร็จรูป หมู่ 5 บ้านป่าป้อง
ใต้ร้อง บริเวณทางเข้าบ้าน 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป หมู่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง บริเวณ
ทางเข้าบ้าน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

143,000 142,000  

2.  โครงการก่อสร้างกำกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำเรจ็รปู 
หมู ่ 6 บ้านดวงดี บริเวณ
ที ่ดินของเทศบาลตำบลป่า
ป้อง 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างกำกันด ินคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป หมู่ 6 บ้านดวงดี บริเวณที่ดิน
ของเทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

243,000 242,000  

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 
บ้านป่าตึงน้อย ซอย 12 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  1 
บ้านป่าตึงน้อย ซอย 12 รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

140,000 139,000  

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
บ้านป่าไม้แดง ซอย 6 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
บ้านป่าไม้แดง ซอย 6 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

137,000 136,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
บ้านป่าป้อง บริเวณบ้านนาย
จันทร์ทิพย์ ธรรมสร ถึง 
บ้านนายวิเวก หมื่นศร ี

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
บ้านป่าป้อง บริเวณบ้านนายจันทร์ทิพย์ 
ธรรมสร ถ ึง บ ้านนายว ิ เวก หม ื ่นศรี  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

100,000 100,000  
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แนวทางท่ี1.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 6 บ้านดวงดี 
บริเวณบา้นแม่ออน ศรีคำออน 
(ซอยศรีทูล) 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ 6 
บ้านดวงดี บริเวณบ้านแม่ออน ศรีคำออน 
(ซอยศรีทูล) รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

63,500 62,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว 
ซอย 1 (เฟื่องฟ้า) 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ 8 
บ้านทุ่งยาว ซอย 1 (เฟื่องฟ้า) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

200,000 199,000  

8 โครงการก่อสร้างฝารางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 3 
บ้านป่าป้อง บริเวณบ้าน
อาจารย์ปรญิญา นามลือ ถึง 
สวนอาจารย์ วินิตย์ ภาวะเดช 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล ็ก หมู ่  3 บ้านป่าป้อง บร ิเวณบ้าน
อาจารย์ปริญญา นามลือ ถึง สวนอาจารย์ วิ
นิตย์ ภาวะเดช รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

56,000 53,000  

9 โครงการก่อสร้างฝารางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กทดแทน
ฝารางระบายน้ำเดิมที่ชำรดุ หมู่ 
2 บ้านป่าไม้แดง 

      โครงการก่อสร ้างฝารางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนฝารางระบายนำ้
เด ิ มท ี ่ ชำร ุ ด  หม ู ่  2  บ ้ านป ่ า ไม ้ แด ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

109,000 108,000  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน
ป่าป้อง บริเวณบ้านนายจันทร์
ทิพย์ ธรรมสร ถึง บ้านนาย
วิเวก หมื่นศร ี

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านป่าป้อง บริเวณบ้านนายจันทร์
ทิพย์ ธรรมสร ถึง บ้านนายวิเวก หมื่นศรี 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

178,000 172,000  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กร้อมฝาปิด 
หมู่ 4 บ้านป่าป้อง บริเวณบ้าน
พ่อสง่า พรหมเมตจิต ถึง บ้าน
แม่อุ้ยลาคำ พูลทาจักร 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กร้
อมฝาปิด หมู่ 4 บ้านป่าป้อง บริเวณบ้าน
พ่อสง่า พรหมเมตจิต ถึง บ้านแม่อุ้ยลาคำ 
พูลทาจักร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

297,000 289,000  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ 
หมู่ 6 บ้านดวงดี ซอย 10 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด หมู ่ 6 บ้านดวงดี ซอย 10 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 
 

219,000 211,000  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม ซอย 2 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม ซอย 2 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

477,000 465,000  

14 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม มอก. ช้ัน 3 
พร้อมหูช้างและหินคลุกท่อ
ระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม มอก. ช้ัน 3 
พร้อมหูช้างและหินคลุกท่อระบายน้ำ หมู่ 2 
บ้านป่าไม้แดง รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

44,800 44,000  

15 โครงการถมดินบรเิวณที่ดินของ
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินตามโครงการถม
ดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

400,000 399,000  

16 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over 
lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 2 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตามโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง 
(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 2 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

8,400 7,600  

17 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over 
lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 3 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง 
(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 3 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

15,700 14,000  

18 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over 
lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 6 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง 
(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 6 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ 

20,000 18,000  

19 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over 
lay) ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
หมู่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 7 
บริเวณวดัป่าตึงน้อย - หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตามโครงการ
ปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง 
(Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 
1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 7 บริเวณวัดป่าตึง
น้อย - หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

188,000 171,000  

20 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over 
lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง ซอย 5 

      โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำ
การปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง ซอย 5 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 
 

160,000 144,000  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
บริเวณทีด่ินสำนักงานเทศบาล
ตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที่ 
6 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณที่ดินสำนักงาน
เทศบาบตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 
 

258,900 258,900  

22 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
หมู่ 8 บนท่ีดินของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง 

     อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ดอยสะเก็ด ตามโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า หมู่ 8 บนที่ดินของเทศบาลตำบลป่า
ป ้อง รายละเอ ียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 
 

100,000 70,408.98  

23 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พร้อมหม้อแปลงบริเวณที่ดิน
ของเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ 
6 

     อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ดอยสะเก็ด ตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พร้อมหม้อแปลงบริเวณที่ดินของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 
 

300,000 244,728.6
3 

 

24 โครงการถมดินบรเิวณที่ดินของ
เทศบาลตำบลป่าป้อง (เพื่อ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา) บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินตามโครงการถม
ดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง 
(เพื ่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 
บ้านดวงดี หมู่ที ่ 6 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ 
 

122,000 122,000 โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 
สมัยสามญั 

2/2563 ครั้ง
ที่ 1 

25 โครงการถมดินบรเิวณที่ดินของ
เทศบาลตำบลป่าป้อง บรเิวณ
สถานท่ีก่อสร้างประปา บ้าน
ดวงดี หมู่ที่ 6 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินตามโครงการถม
ดินบริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

170,000 170,000 โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 
สมัยสามญั 

2/2563 ครั้ง
ที่ 1 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านดวงดี 
ซอย 6 (บ้านพ่อดี) 

     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านดวงดี ซอย 6 (บ้านพ่อ
ดี) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ฯ 
 
 

60,000 60,000 โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 
สมัยสามญั 

2/2563 ครั้ง
ที่ 1 

27 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพักและขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปา่ยาง
งาม หมู่ที่ 7 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายาง
งาม หมู่ที ่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ 

397,000 397,000 โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 
สมัยสามญั 

2/2563 ครั้ง
ที่ 1 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
บริเวณทีด่ินสำนักงานเทศบาล
ตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที่ 
6 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณที่ดินสำนักงาน
เทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที ่ 6 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

258,900 258,900 โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ 
สมัยสามญั 

2/2563 ครั้ง
ที่ 1 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 1.2 4,867,100.00   

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  1 4,867,100.00 4,697,538  
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 

แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำ 
ปี 2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการชุมชนพอเพียงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      เพ ื ่ อ เป ็นค ่ า ใช ้จ ่ ายในการดำเนิน
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการตั้งงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตาม
หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  ระดับ
ครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 
 
 

รวมงบประมาณตามแนวทางที่ 2.1 5,000   

แนวทางท่ี 2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำ 
ปี 2563 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
อำเภอดอยสะเกด็ ตาม
โครงการซะป๊ะของดีดอย
สะเกด็ 

      เพื ่อสนับสนุนงบประมาณที ่ทำการ
ปกครองอำเภอดอยสะเก็ดตามโครงการ
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งท่ี ๑3 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

25,000 25,000  
 

2 โครงการส่งเสริมส่งเสริมและ
สนับสนุนผลติภณัฑ์ชุมชน 

      เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัด
งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด เพื ่อพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริม
การท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP กระตุ้นการ
สร ้ า ง ร าย ได ้  ส ร ้ า งอาช ีพ  เ ผ ยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เผยแพร่แหล่ง
ท ่องเท ี ่ยวท ั ้ งโบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติของตำบลป่าป้อง 

30,000 29,934  

3 โครงการจติอาสา "เราทำ
ความ ดี ด้วยหัวใจ" 

      เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ นค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการ
ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาฯ 

10,000 0 ดำเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.2 50,000.00 54,934  
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แนวทางท่ี 2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำ 
ปี 2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
โรคระบาดในนาข้าว 

       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว  

10,000 25,260 โอนเพิ่ม
เนื่องจาก
เกิดโรค
ระบาด 

2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลปา่ป้อง 

       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 

5,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.3 15,000.00 25,260  

แนวทางท่ี 2.4 เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 2.4 -   
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  2 75,000.00 80,194  
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางท่ี 3.1 การปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์สรา้งจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

      เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ
อน ุ ร ั กษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการป้องกันแก้ไขปญัหาไฟป่า
และหมอกควัน 

     เพื ่อเป ็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ดำเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนการควบคุมไฟป่าโดยเตรียมความ
พร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่า 

20,000 5,780  

3 โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่า
ต้นน้ำ ตำบลปา่ป้อง 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ป่าต้นน้ำ  
ตำบลป่าป้อง 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

5 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการท้องถิ ่นไทย รวมใจภักดิ ์ รัก
พื้นที่สีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร ้ อน  สร ้ า ง เม ื อ งน ่ าอย ู ่  ส วยงาม 
(Beautifufied City) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

5,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 3.1 55,000.00 5,780  
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แนวทางท่ี 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำ 
ปี 2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่า
ต้นน้ำ ตำบลปา่ป้อง 

      เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ตำบล
ป่าป้อง 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

5,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

3 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้      เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

10,000 3,990  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 3.2 25,000.00 3,990  

แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการชุมชน/หมู่บ้าน
สะอาด 

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ชุมชน/หมู่บ้านสะอาด 

5,000 4,115  

2 โครงการ 3Rs ลดขยะใน
ชุมชน 

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
3Rs ลดขยะในชุมชน  ได ้แก ่   ลดการใช้ 
(Reduce)  ใช้ซ้ำ (Reuse)  รีไซเคิล (Recycle) 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด คัด
แยก และนำกล ับมาใช ้ใหม ่ รวมทั ้ งปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญใน
การลดขยะในชุมชน 

10,000 9,890  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 3.3 15,000.00 14,005  
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  3 95,000.00 23,775  
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แนวทางท่ี 4.1   พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     เพื่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

60,000 0  

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีชนเผ่า 

    เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า 

20,000 20,000  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 4.1 80,000 20,000  

แนวทางท่ี 4.2   ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถี
วัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อนุรักษ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติ
พันธุ ์

100,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
 

20,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนจัดทำรถ
บุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้
ประดับ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖3 

เพ ื ่ อสน ับสน ุนงบประมาณท ี ่ทำการ
ปกครองอำเภอดอยสะเก็ดตามโครงการ
สนับสนุนจัดทำรถบุปผาชาติในงานไม้
ดอกไม้ประดับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
3 
 
 
 

25,000 25,000  
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 
2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

4 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณที ่ทำการปกครอง
อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดงานรัฐ
พิธ ีและงานประเพณีท้องถิ ่น ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

10,000 10,000  

5 โครงการส่งเสริมสัปดาห์วัน       
วิสาขบูชา 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณยีี่เปง็
ของเทศบาลตำบลป่าป้อง 

150,000 127,210  

7 โครงการอบรมประชาชนประจำ
ตำบล(ธรรมฑูตสัญจร) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล
(ธรรมทูตสัญจร) 

20,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

8 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดู
ร้อนตำบลป่าป้อง 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนตำบล
ป่าป้อง 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

9 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญ
สากลของโลก 2563 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณวัดพระธาตุดอย
สะเก็ด ตามโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากล
ของโลก 2563 

10,000 0 ไม่ขอรับ
งบประมาณ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 4.2 345,000.00 162,210  

แนวทางท่ี 4.3   ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

    
รวมงบประมาณตามแนวทางที่  4.3 -   

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 4 425,000 182,210  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางท่ี 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชนตำบลป่าป้อง 

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลป่าป้อง 

5000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
และการบริหารสถานศึกษา 

      เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการบร ิหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง 

449090 418980  

3 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

80000 80000  

4 โครงการส่งแสริมการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

5000 798  

5 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 

      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

5000 0 ดำเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
6 โครงการสนับสนุนการ

ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลป่าป้อง ตาม
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

      เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลป่าป้องตาม
โครงการครอบครัวส ัมพันธ ์ เพื ่อส ่งเสริม
กิจกรรมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะ
นำไปสู ่ความเข้มแข็งของชุมชน แก้ปัญหา
สังคมยั่งยืน 

5000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.1 549,090.00 499,778  
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แนวทางท่ี 5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนบ้านป่าป้อง 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาอาหาร
กลางวันของโรงเรียนบ้านป่าป้อง 

168,000 180,760 โอนเพิ่ม 
12,760 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนม 

ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านป่าป้อง 
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่าไม้แดง 

588,280 586,588.11  

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 

อ ุดหน ุนโรงเร ียนบ ้านป ่า ไม ้แดงตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

928000 948880 โอนเพิ่ม 
20,880 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
สัตว์ผลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

50,000 30,390  

5 โครงการรณรงค์ ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การพ่นน้ำยา โดย
จ่ายเป็นค่าน้ำยา ค่าจ้างเหมาบริการพ่น ค่า
น ้ำม ันเช ื ้อเพล ิงสำหร ับเคร ื ่องพ ่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาส ัมพ ันธ ์  ค ่ า เอกสารส ิ ่ งพ ิ มพ์  
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น 

10,000 0 ดำเนินการ
โดยใช้

งบประมาณ
จากกองทุน 

สปสช. 

6 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โดยการ
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การพ่นน้ำยากำจัดโรค
ระบาด 
 

5,000 0 ไม่มีการ
ระบาดของ
โรคตดิต่อ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 
2563 

งบประมาณที่    
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

7 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
สตรีสากล เพื ่อพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 

5,000 0 ดำเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

8 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป็ น เ ง ิ น อ ุ ด ห น ุ น ใ ห ้ กั บ
คณะกรรมการช ุมชน/หม ู ่ บ ้ าน  เพื่ อ
ดำเนินการตามโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข จำนวน ๘ หมู ่บ้านๆละ 
๒๐ ,๐๐๐ บาท ที ่ได ้ร ับการจัดสรรเพื่อ
ข ับเคล ื ่อนโครงการพระราชดำร ิด ้าน
สาธารณสุข 

160,000 160,000  

9 โครงการอาหารปลอดภัยใส่
ใจผู้บริโภค 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อป้องกัน
สุขภาพอนามัยผู้บริโภค 

20,000 19,932  

10 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ความรู้ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์
วันเอดส์โลก 

5,000 0 ดำเนินการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 
11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้พิการ 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

12 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาล
ตำบลป่าป้อง 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

20,000 17,150 โอนตั้งเป็น
รายการใหม ่

13 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง 

110,000 110,000  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.1 1,949,280.00 2,053,700  
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แนวทางท่ี 5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุ 7,543,200 6,974,700  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,171,200 1,088,000  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  

ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร   
108,000 78,000  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 4.3 8,822,400.00 8,140,700  

แนวทางท่ี 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งตนเองของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
อาชีพในชุมชน เพื่อบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน สร้างรายได้
เสร ิม เพื ่อให ้ม ีรายได ้เพ ียงพอต่อการ
ดำรงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

20,000 12,220  

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

120,000 39,180  

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุฯ 

5,000 39,181  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 5.4 140,000.00 90,581  
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  5 11,460,770.00 10,784,759  
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางท่ี 6.1 ปลูกจิตสำนึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยในชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้น
ปีใหม่(7วันอันตราย) 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วันข้ึนปีใหม่  (7 วันอันตราย) 

10,000 9,400  

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาลสงกรานต์
(7วันอันตราย) 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์  (7 วันอันตราย) 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องจากมี
หนงัสือ
ซักซ้อมฯ 

3 โครงการส่งเสริมความรู้การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความรู ้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน 

5,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

4 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมความรู้ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

     เพ ื ่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ใน
การป้องกันภัยทางถนน 

5,000 1,390  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 6.1 30,000.00 10,790  

แนวทางท่ี 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.ประจำปี 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ ่ ายพลเร ือน ในการฝ ึกอบรมเพิ่ ม
ประสิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิงานสมาขิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) เพื ่อพัฒนา อปพร. และ บุคลากร 
ขององค์กร ในการเตรียมความพร้อม 
 

10,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

  ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่และม ีส ่วนร ่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   

2 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 

     เพ ื ่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิด
เหตุ วัตถุประสงค์ให้ความรู ้และเพิ่ม
ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื ้องต้นให้
แกนนำสุขภาพ อสม. อปพร. เจ้าหน้าที่
และประชาชน รวมทั้งเพื่อร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตร
การเพื ่อให้บร ิการประชาชนได้อย ่าง
ทันท่วงท ี

5,000 4,890  

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 6.2 15,000.00 4,890  

แนวทางท่ี 6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอดอยสะเก็ด ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

40,000  ไม่ขอรับ
การ

สนับสนุน 

2 โครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้น
โทษของสิ่งเสพติด 

    เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของสิ่งเสพติด 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและตระหนักถึงปัญหายา
เสพต ิดในกล ุ ่ ม เด ็กและเยาวชนรวมถึ ง
ประชาชนท่ัวไป 

5,000  ไมได้
ดำเนินการ 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
 
 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

    เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตามโครงการ
จัดการแข่งข ันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ประจำปี 2563 

130,000 130,000  

4 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

     เพ ื ่อสน ับสน ุนการแข ่งข ันก ีฬา ตาม
โครงการสนับสนับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของประชาชนตำบลป่าป้อง  รวมทั้งเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งในตำบลป่าป้องและนอกเขต
พืน้ท่ี 

10,000  ไมได้
ดำเนินการ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 6.3 185,000.00 130,000  
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่  6 230,000.00 145,680  

แนวทางท่ี 7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

       เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน 

20,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 7.1 20,000.00 0  
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แนวทางท่ี 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษี
และสำรวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการชำระ
ภาษีและสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

 
25,000 

 
20,000 

 

 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

    เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

              
25,000  

 

0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
อำเภอดอยสะเก็ด 

     สน ับสน ุนงบประมาณท ี ่ทำการ
ปกครองอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ ่ายที ่ เก ี ่ยวข้องก ับการดำเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอำเภอ
ดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 

                
10,000  

 

0 ไม่ขอรับ
การ

สนับสนุน
งบประมาณ 

4 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการอบรมค ุณธรรมจร ิยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง 

               
5,000  

 

 
3,115 

 

 

5 โครงการอบรมป้องกันและ
ทุจริตและความโปร่งใสใน
องค์กรสำหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
ป้องกันและทุจริตและความโปร่งใสใน
องค์กรสำหร ับผู ้บร ิหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่า
ป้อง 

             
10,000  

 

 
3,065 

 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 

      เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าใช ้จ ่ ายในการ
ดำเนินการขององค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากภายในหร ือภายนอกเพ ื ่ อ เป็ น
ผ ู ้ดำเน ินการศ ึกษาว ิจ ัยประเม ินผล 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของเทศบาล เป็นหน่วยสำรวจประชาชน 
เจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐ หน ่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือ 
 

                
20,000  

 

 
22,000 

 

โอนเพิ่ม 
2,000 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

  ติดต่อเทศบาลตำบลป่าป้องและค่าจ่าย
อื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมฯลฯ 

   

7 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 

      เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่ าใช ้จ ่ ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู ้บร ิหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พน ักงานเทศบาล  ล ู กจ ้ า งประจำ  
พนักงาน  ผู ้นำ  คณะกรรมการชุมชน  
และประชาชน 

              
200,000  

 

0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

8 โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

     เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินอ ุดหน ุนให ้แก่
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช ่วยเหลือประชาชนขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

                
20,000  

 

 
20,000 

 

 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 7.2 315,000.00 68,180  

แนวทางท่ี 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ส่วนร่วม
กิจกรรมทางการเมือง 

     เพื ่อเป ็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อีก
ทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 

20,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 

-26- 



ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมเพ่ือให้ความรู้ในการ
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้าน 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาศ ักยภาพประชาคม  
เพื ่อให้ความรู ้ในการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และ
ก ิ จกรรมสน ับสน ุนการจ ัดประชุม
ประชาคม  แผนชุมชน  การพัฒนาผู้นำ
ชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5,000 3,495  

3 โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ตามที่
กฎหมายกำหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา  กรณีแทนตำแหน่งว่าง  และกรณี
คณะกรรมการเล ือกตั้ งส ั ่ ง ให ้ม ีการ
เลือกตั้งใหม่  และกรณีอื่น ๆ) 

500,000 0  

4 โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่า
ป้อง 

     เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่า
ป้อง ทั้งการทบทวน เปลี่ยนแปลง และ
เพิ ่มเติม รวมทั ้งจัดประชุมประชาคม
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร มกา ร 
อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น รวมทั ้งการ
ประช ุมคณะกรรมการจ ัดทำแผนใน
ระดับต่างๆ 

10,000 2,880  

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สำคัญต่างๆ 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ 

30,000 19,181.78  

6 โครงการเทศบาลสัญจรพบ
ประชาชน 

      เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน 
เพื่อเป็นการบริการประชาชนเชิงรุก เพื่อ
ชี ้แจ ้งและซักซ ้อมทำความเข้าใจใน
ขั ้นตอนการให้บริการด้านต่างๆของ
เทศบาล สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในเขต
เทศบาล พร้อมทั้งทราบถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชน เพื ่อสามารถ
นำมาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ 

20,000 0 ไม่ได้
ดำเนินการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ  
โครงการตามแผนการดำเนินงาน 2563  ทั้งหมด      108     โครงการ 
โครงการที่ได้ดำเนินงาน                                       76   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   70.37 
โครงการที่ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ                   4   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ     3.70 
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน                                    33   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   30.56      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

  ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อัน
นำมาซึ่งคุณภาพท่ีดีของประชาชน 

   

7 ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ 

     เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็นค ่า เช ่าพ ื ้นท ี ่และ
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) ใน
การเผยแพร่ข ้อม ูลข ่าวสารของทาง
ราชการของเทศบาลตำบลป่าป้องให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 

5,000 4,500  

8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก
เผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ในสื่อประเภท
ต่างๆ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ ฯลฯ 

20,000 22,850 โอนเพิ่ม 
3,000 

รวมงบประมาณตามแนวทางท่ี 7.3 610,000.00 52,907  
รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่   7 945,000.00 121,087  

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 18,097,870.00 16,011,468 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563             

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน 
บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง) 

√   226,400 226,400 

2. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน 
บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง
ฤดูแล้ง) 

√   112,300 112,300 

3. โครงการขุดลอกสายบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 – ป่า
ช้า หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

√   250,600 250,600 

4.โครงการขุดลอกเหมืองตาดำบ้านป่าไม้แดง 
หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสำรองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

√   109,600 107,500 

5. โครงการขุดลอกสายบ้านป่าตึง หมู่ที่ 1 – 
ที่ดินเทศบาล หมู่ที่ 6 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

√   16,600 16,500 

6.โครงการขุดลอกเหมืองสายหน้ารีสอร์ทปูนา – 
หย่อมบ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง  (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

√   67,800 67,000 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

7.โครงการขุดลอกเหมืองสายฝายขี้หมา - ข้าง
เทศบาลตำบลป่าป้อง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

√   97,300 97,000 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ส่วนที่ 4 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
- การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนรวมท้ังหมด คะแนนเฉลีย่ที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๑๐.๐๐ ๑๘.๓๓ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 ๑๑๒.๐๐ ๑๘.๖๗ 
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60   
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๕๕.๐๐ ๙.๑๗ 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๕๘.๐๐ ๙.๖๗ 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๕๕.๐๐ ๙.๑๗ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) ๒๖.๐๐ ๔.๓๓ 
๓.๕ กลยุทธ์ (๕) ๒๗.๐๐ ๔.๕๐ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) ๒๘.๐๐ ๔.๖๗ 
๓.๘ แผนงาน (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 

รวมคะแนน 65 ๓๓๖.๐๐ ๕๖.๐๐ 
รวมคะแนนทั้งหมด 100 ๕๕๘.๐๐ ๙๓.๐๐ 

 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนรวมท้ังหมด คะแนนเฉลีย่ที่ได้ 
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๕๕.๐๐ ๙.๑๗ 
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๕๖.๐๐ ๙.๓๓ 
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๕๗.๐๐ ๙.๕๐ 
๔.แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา ๑๐ ๕๗.๐๐ ๙.๕๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (60)   
  ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ 
  ๕.๒ กำหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
  ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 

  ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
  ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนรวมท้ังหมด คะแนนเฉลีย่ที่ได้ 
  ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับThailand ๔.๐ (๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 
  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๒๘.๐๐ ๔.๖๗ 
  ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) ๒๘.๐๐ ๔.๖๗ 

  ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) ๒๙.๐๐ ๔.๘๓ 

  ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ 
  ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(๕) ๓๐.๐๐ ๕.๐๐ 

  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (๕) ๒๘.๐๐ ๔.๖๗ 
รวมคะแนน 60 ๓๔๘.๐๐ ๕๘.๐๐ 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 ๕๗๓.๐๐ ๗๑.๖๓ 
 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที ่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  
 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ  
   - แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มกีาร

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

3.1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง 
- ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 8 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้ ➔ 10 

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้  ➔ 88 
 

- ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 53 7 - 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

56 4 - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 
 

55 5 - 
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ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

52 8 - 

๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 53 7 - 
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 55 5 - 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 56 4 - 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56 4 - 

๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 58 2 - 
ภาพรวม 494 46  
ค่าเฉลี่ย 1.74 

              

มีเกณฑร์ะดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 

           ระดับ  3 = มาก  ระดับ  2 = ปานกลาง     ระดับ  1 = น้อย 
-เกณฑ์การแปลผลโดยเฉลี่ย เป็นวิธีจะกำหนดให้คะแนนประจำแต่ละระดับตามระดับของความเข้มข้นแล้ว

หาค่าเฉลี่ยและนำค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย การหาค่าเฉลี่ยใช้วิธีนำความถี่ (จำนวน) ของแต่ละ
ระดับคูณกับคะแนนประจำของระดับนั้นได้ผลเท่าใดรวมกันแล้ว หารด้วยจำนวนคนทั้ งหมดก็จะได้ค่าเฉลี่ยตาม
ต้องการ ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  2.00 – 3.00  แปลความหมาย  ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.99  แปลความหมาย   ดี 
ค่าเฉลี่ย  0.00 – 1.00  แปลความหมาย  ควรปรับปรุง 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ปีมีโครงการ/แผนงาน  เป็นจำนวนมาก  เป็นจำนวนมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าป้องที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโคร งการ/
แผนการ แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  
ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก  แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  
ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาของ

หมู่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สำหรับโครงการ/แผนงาน  ที่เทศบาลตำบลป่าป้องดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้

สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมี  ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลป่าป้อง จะบรรจุ
ไว้เพ่ือรองรับการรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น 

-34- 



2. การกำหนดโครงการ/แผนการ  ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้องอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
5. เห็นควรตั้งงบประมาณ โครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลป่าป้อง ให้มาก

ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลป่าป้อง เพ่ือรองรับ ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน 
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ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

 
1. นายสุริยะ เหรียญประยูร ผู้แทนประชาคม ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม หมอยาดี สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3. นายจรูญ ธาตุอินจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์ พานวนเศษ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5. นายนิรันดร์  สุวรรณา ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านดวงดี   

  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
7. เกษตรอำเภอประจำตำบลป่าป้อง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
8. นางวัฒนา รุ่งตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายแสวง กันจินะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นางสาวจิราพร  วรรณกิตร์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กรรมการ 
11. นางกัลยา   มีรักษ์ ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.   กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


