
 
 
 

 
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....................เทศบาลต าบลป่าป้อง...................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจดัท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวดั 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



 
แบบประเมินผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินภายในเดือน
ธันวาคมของบประมาณนั้นๆ   
 
ส่วนท่ี  1    ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าป้อง 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตารางที่  1  แสดงข้อมูลการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (เฉพาะปี 2562) ของเทศบาลต าบลป่าป้อง 
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 

จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 194 174,961,816.84 
2.ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

4 205,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยัง่ยืน 

15 5,260,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

14 540,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุม่ด้อยโอกาส
ในสังคม 

34 2,925,000.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือใน
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 

16 3,055,000.00 

7.ยุทธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรม
บรหิารทีเ่หมาะสม 

36 9,448,800.00 

รวม 313 196,395,616.84 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าปอ้ง 

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
จากเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
 
 
ตารางที่  2  แสดงข้อมูลการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี พ.ศ.2562 

อนุมัติงบประมาณตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

194.0 61.98 174,961,816.84 89.09 14.0 13.86 4,313,600.00 24.60 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

4.0 1.28 205,000.00 0.10 4.0 3.96 75,000.00 0.43 

3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

15.0 4.79 5,260,000.00 2.68 13.0 12.87 285,000.00 1.63 

4.ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

14.0 4.47 540,000.00 0.27 11.0 10.89 475,000.00 2.71 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 

34.0 10.86 2,925,000.00 1.49 22.0 18.81 10,582,490.00 13.97 

6.ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุมขน 
และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

16.0 5.11 3,055,000.00 1.56 11.0 10.89 130,000.00 0.74 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย 
นวัตกรรมบริหารที่
เหมาะสม 

36.0 11.50 9,448,800.00 4.81 26.0 28.71 1,673,870.00 55.93 

รวม 313.0   196,395,616.84   101.0   17,534,960.00   



ตารางที่  3  รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
เฉพาะปี พ.ศ.2562 

อนุมตัิงบประมาณตาม 
เทศบญัญตัิงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ไดด้ าเนนิการ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  
จ านวน 
โครงการ 

 งบประมาณ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 194.0  174,961,816.84  14.0  4,313,600.00  18  6,899,650  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 4.0  205,000.00  4.0  75,000.00  2  54,400  

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 15.0  5,260,000.00  13.0  285,000.00  7  123,678  

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14.0  540,000.00  11.0  475,000.00  10  296,265  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 34.0  2,925,000.00  22.0  10,852,490.00  21  9,818,027  

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 16.0  3,055,000.00  11.0  130,000.00  9  83,080  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีดว้ย นวตักรรมบริหารที่เหมาะสม 36.0  9,448,800.00  26.0  1,673,0870.00  12  2,340,294  

รวม 313.0   196,395,616.84   101.0   17,534,960.00   76  19,615,394  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 
 
 

ตารางที่  4  สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(74 โครงการ) 
คดิเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คดิเป็น 
ร้อยละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คดิเป็น 
ร้อยละของ
เทศบญัญตั ิ

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  313 196,395,616.84 101x100 
313 

= 32.27 

76x100 
101 

= 75.25 

76x100 
101 

= 75.25 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 101 21,295,240.00 
3 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 101 21,295,240.00 
4 สามารถด าเนินการได้ 76 19,615,394.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 

 



 

                             

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มางบ 

ประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การปูทับผิวทาง Over lay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 
(โครงการล าดับที่  1  หมู่ที่  1)  
(จากแผนชุมชน ปี 60 บ้านป่า
ตึงน้อย หมู่ที่  1) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

160,000.00 159,000.00 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง 
ที่ตั้งป่าช้าป่าตึงน้อย หมู่ 1  
(จากแผนชุมชน ปี 60 บ้านป่า
ตึงน้อย หมู่ที่  1) 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 551,000.00 513,000.00 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
2 ซอย 9  (โครงการล าดับที่ 3  
หมู่ที่  2) (จากแผนชุมชน ปี 
60 บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

489,000.00 488,000.00 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
และจัดท าราวกันตกพร้อมขยาย
สะพาน คสล. บริเวณบ้านนาน
เสมอ หมู่ที่ 3  (โครงการล าดับ
ที่  1  หมู่ที่  3) (จากแผน
ชุมชน ปี 60 บ้านป่าป้อง  หมู่
ที่  3) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

280,000.00 279,000.00 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดหน้าบ้านเช่า อ.สุพร 
ถึง บ้านพ่ออ้าย จ าปีทอง (จาก
แผนชุมชน ปี 60 บ้านป่าป้อง  
หมู่ที่  3) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

133,700.00 131,000.00 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณบ้าน
แม่ศรีทอง เทพวิบูลย์ (โครงการ
ล าดับที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง) 
(จากแผนชุมชน ปี 60 บ้านป่า
ป้องหมู่ที่  4) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

198,500.00 193,000.00 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างฝารางระบาย
น้ า คสล. บริเวณซอยบ้านนาง
แสงอ่ิน ถึง นางจิตรา จันทรเป็ง  
(โครงการล าดับที่ 2 หมู่ที่ 4 
บ้านป่าป้อง) (จากแผนชุมชน ปี 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

116,500.00 110,000.00 



 

                             

60 บ้านป่าป้องหมู่ที่  4) 
8 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างผนังก้ันดิน 
คสล. สายบ้านแพะป่าคา ถึง 
บ้านพ่อน้อยเจริญ (บริเวณเข้า
โบสถ์)  (โครงการล าดับที่  1  
หมู่ที่  5)  (จากแผนชุมชน ปี 
60 บ้านป่าป้องใต้ร้อง  หมู่ที่  
5) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

306,100.00 300,000.00 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
6  ซอย 10 (บ้านพ่อปุกค า  
ขันตา)  (โครงการล าดับที่ 1  
หมู่ที่  6  บ้านดวงดี)  (จากแผน
ชุมชน ปี 60 บ้านดวงดี  หมู่ที่ 
6) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

259,000.00 258,000.00 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การปูทับผิวทาง Over lay ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3  
(โครงการล าดับที่ 1 หมู่ที่ 7)  
(จากแผนชุมชน ปี 60 บ้านป่า
ยางงาม  หมู่ที่  7) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

615,600.00 259,000.00 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 718,000.00 654,490.00 

12 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 517,000.00 448,000.00 

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การท าการปูทับผิวทางด้วย 
Paraasphal Concrete 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

118,000.00 117,000.00 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

โครงการชุมชนพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 8,960.00 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

80,000.00 17,675.00 



 

                             

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 

สนับสนุนการด าเนินงานที่ท า
การปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด
ตามโครงการจัดงานซะป๊ะของดี
อ าเภอดอยสะเก็ด 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

25,000.00 25,000.00 

17 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

30,000.00 14,360.00 

18 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการพัฒนาอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นน้ าต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

30,000.00 16,400.00 

19 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

600,000.00 459,884.00 

20 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

20,000.00 20,000.00 

21 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

120,000.00 120,000.00 

22 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 
พิธีอัญเชิญน้ าสรงพระราชทาน
และประเพณีแห่นมสดรดถวาย
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 



 

                             

23 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมนาฎศิลป์ไทย
และพื้นเมืองให้กับเยาวชน
ต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 

24 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีชนเผ่า 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

20,000.00 18,700.00 

25 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (ธรรมฑูตสัญจร) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

20,000.00 20,000.00 

26 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดู
ร้อน ต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 9,820.00 

27 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 5,000.00 

28 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์  ฟื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนการด าเนินงานของที่
ท าการปกครองอ าเภอดอย
สะเก็ดตามโครงการสนับสนุน
จัดท ารถบุปผาชาติในงานไม้
ดอกไม้ประดับ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

25,000.00 25,000.00 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

40,000.00 30,000.00 



 

                             

30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนป่าป้อง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

256,000.00 256,000.00 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมโรงเรียนป่าป้อง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

122,640.00 96,685.36 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

672,000.00 672,000.00 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

321,930.00 274,437.86 

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ไม้แดง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

80,480.00 67,023.04 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

465,000.00 407,500.00 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

100,000.00 95,500.00 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

15,000.00 13,600.00 



 

                             

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

150,000.00 94,900.00 

39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 9,160.00 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

30,000.00 18,360.00 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,561,600.00 6,186,900.00 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

108,000.00 78,000.00 

43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,430,400.00 1,038,500.00 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000.00 160,000.00 

45 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

40,000.00 37,600.00 



 

                             

46 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

120,000.00 120,000.00 

47 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมทบทวน อป
พร.ประจ าปี 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

50,000.00 11,460.00 

48 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (7 
วันอันตราย) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 

49 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 
วันอันตราย) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 

50 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์และส่งเสริม
ความรู้ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

5,000.00 3,600.00 

51 ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชุม
ขน  และการสร้าง
ความร่วมมือในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ าเภอดอย
สะเก็ด 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

40,000.00 40,000.00 

52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

54,000.00 44,404.00 



 

                             

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ส ารองจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

135,090.00 3,338.00 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

เงินสมทบส านักงานหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

210,000.00 104,000.00 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

28,000.00 27,568.03 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ค่าช าระหน้ีเงินต้น ตามสัญญากู้
เงินที่ ทต.ป่าป้อง ได้ขอกู้จาก 
กสท. 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

286,000.00 285,679.92 

57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

350,000.00 350,000.00 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศน
ศึกษาดูงาน 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

300,000.00 186,930.00 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ และ
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

5,000.00 1,200.00 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่า
ป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

5,000.00 275.00 



 

                             

61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

20,000.00 20,000.00 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ค่าช าระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้
เงินที่ ทต.ป่าป้อง ได้ขอกู้จาก 
กสท. 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

99,000.00 98,250.00 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการเทศบาลสัญจรพบ
ประชาชน 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

30,000.00 24,855.00 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลป่าป้องโดยองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

36,000.00 20,000.00 

65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุง
ข้อมูลเว็ปไซต์ (Website) 
www.papong.go.th 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

5,000.00 4,500.00 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลป่าป้อง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 4,646.00 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายเบื้องต้น 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 9,610.00 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

20,000.00 20,000.00 



 

                             

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 1,188.00 

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ระดับอ าเภอ  อ าเภอดอยสะเก็ด 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 

71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

30,000.00 25,000.00 

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

สนับสนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอดอยสะเก็ดตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่น 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 10,000.00 

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

10,000.00 5,660.00 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้วย นวัตกรรม
บริหารที่เหมาะสม 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปี  

2561 

25,000.00 25,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


