
 

 

 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาทีต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา

ความสงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว  ดาน

การบริหารจัดการ  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพ่ิมมากข้ึน แต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และ

วัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ

โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาท่ี

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถ

ตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการ

วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

๒)  ทําใหเกิดการยอมรบัแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  

๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายทีป่รารถนา  

๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอน และ  

๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt)  เพ่ือตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กลาวมาขางตน  

แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผล

การดําเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบ

ติดตาม”  จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง  

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมาย

หรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการ

ดําเนินงาน   

1 ที่มาและความสําคญัของการติดตามและประเมินผล

 



การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูก

ออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญ

อยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิด

ความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของ

โครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง

หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติด

ตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการ

ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ

และการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การ

ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม

โครงการ เนื่องจากวาเปนส่ิงทีต่องใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงาน

ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทาง

ปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ 

เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความ

ซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว 

โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจาํไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนกังานเตม็เวลา (full-

time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนส่ิงหนึ่งที่จําเปน

สําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง 

แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การ

ประเมินผลแผนงานจึงเปนส่ิงที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน

ตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน

ที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ

ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 

(feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปน

กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทาง

ใดจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย



ในทองถิ่น เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการ

ประเมินผลในส่ิงที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดย

คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ง ข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวน

รวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีง

ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลปาปอง  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปาปอง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖1)  

ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง เดือนมีนาคม  2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตอง

ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ 

เปนประโยชนในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  จึงได

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบ

เดือนเมษายน  2561) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรี

ทราบ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  



งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ

รายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ

วาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  

และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุก

หนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ ๔  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได

ภายใตหลักเกณฑ  ดังน้ี 

๑)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก

โครงการที่จะใหเงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิน่ และตั้งงบประมาณไวใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงิน

สะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปผกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ

ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่

กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจน

ที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค 

(threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และ

ผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม



ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป 

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการ

และจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอ

โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับให

มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงที่เปนปญหาและอุปสรรค

ลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหมั้นเพ่ือ

รอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  

โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการส่ิงเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาทองถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยาง

เขมแข็งและมีความยังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง    

  

2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   

๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 

๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 

๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 

๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 

๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 

๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 

๙)  เพ่ือการตดัสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  

ดังน้ี   

ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     

๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  



๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจาํนวนสองคน       

๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น

เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในทีเ่ปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและ

ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๔ (๕)                  

  



ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผล

การติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

4.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวาง

ดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปในอนาคต 

ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังน้ี 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ

การดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกนั  

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่น

ส่ีปและการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมาย

อยางทันทวงที ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เ กิดความประหยัด คุมคาไม เ สียประโยชน  

ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ 

สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติ

หรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจน

ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกเทศมนตรีตําบล  ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/

ฝายตาง ๆ ของเทศบาลตําบลปาปองสามารถวินิจฉัย ส่ังการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล

ในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถ

กําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได  

7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลปาปองแตละคน แตละสํานัก/กอง/

ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของ

เทศบาลตําบลปาปองเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรบัการบริการประชาชนในเขตตาํบลปาปอง   

 

   

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  ออกเปน  7  ดาน  ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 

2.1  พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  สรางและพัฒนาการรวมกลุม  (Cluster) 

2.3  สงเสริมการใชเกษตรทฤษฎีใหมและสรางภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ 

2.4  เตรียมความพรอมตอผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและเขตการคาเสรี 

 

๓. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยาง

ย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปลูกจิตสํานึกใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.3  พัฒนาชุมชนตัวอยางแหงความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

 

๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 

4.1   พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

4.2   สงเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกบัศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

4.3   สงเสริมและอนุรักษสถาปตยกรรมทองถิ่น 

2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น 



  

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 

5.1  สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.2  สงเสริมสุขภาวะ 

5.3  สงเคราะหกลุมคนดอยโอกาส 

5.4  สงเสริมและสรางสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 

๖. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

 แนวทางการพัฒนา 

6.1  ปลูกจิตสํานึกดานความรวมมือในการดูแลปองกันภัยชุมชน 

6.2  เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

ปลอดภัยแกชุมชน 

6.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 

 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่

เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 

7.1  สรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถิน่ 

7.2  เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

7.3  สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 
 

 "เปนตําบลนาอยูอยางยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักธรรมาภิบาล" 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

2. สรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและ

แกไขปญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   



3. สงเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตําบลปาปองใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถพ่ึงตนเองได   

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตําบลปาปอง ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี   

6. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตําบลปาปองใหทํางาน

อยางมืออาชีพ   

7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรง

เปนประมุข   
 

 

เปาประสงค 

1. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้ง

ไดรับบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   

2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอใหเกิดภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจ 

3. เปนตนแบบในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

4. ชุมชน อนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นให

ดํารงอยูไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน   

5. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงรวดเร็วและเปนธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ เด็กและเยาวชนผูสูงอายุ คนพิการและผูประสบปญหาทางสังคมไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง มี

อาชีพพ่ึงพาตนเองได   

6. ชุมชนสามารถปองกันสาธารณภัยตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด  

7. เทศบาลตําบลปาปองมีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

แบบการกํากับการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่นแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......เทศบาลตําบลปาปอง............................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1.1  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพือ่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

1.4  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทองถิ่น   

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิน่ และรวมจดัทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

2.3  มีการวเิคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

2.4  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่อดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น 

  

2.5  มีการกําหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่อดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวดั 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนมัุตแิละประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.11 มีการจัดทําบัญชกีลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

3 การประเมิน/ติดตามตนเอง 



แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 คําชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ประเมินปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของปงบประมาณนั้นๆ   

 

สวนที่  1    ขอมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลปาปอง 

1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   

       (ระหวางเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

 

สวนที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ตารางที่  1  แสดงขอมูลการวางแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป (พ.ศ. 2561–2564) ของเทศบาลตําบลปาปอง 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 205 195,669,816.84 204 194,781,816.84 202 189,100,000.00 202 189,100,000.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูความ

ย่ังยืน 

15 475,000.00 15 485,000.00 15 485,000.00 15 485,000.00 

3.ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบ

นเิวศอยางย่ังยืน 

20 3,610,000.00 28 7,475,000.00 28 3,875,000.00 28 3,875,000.00 

4.ยุทธศาสตรการอนรัุกษ ฟนฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

35 1,286,000.00 35 1,286,000.00 35 1,286,000.00 35 1,286,000.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวติของ

ประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 
58 10,278,800.00 55 3,850,000.00 55 3,660,000.00 55 3,850,000.00 

6.ยุทธศาสตรการจัดระเบยีบภายในชุมขน 

และการสรางความรวมมือในการรักษาความ

สงบเรยีบรอย 

30 3,450,000.00 30 3,450,000.00 30 3,450,000.00 30 3,450,000.00 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการ

บานเมืองที่ดีดวย นวัตกรรมบรหิารที่

เหมาะสม 

51 6,215,000.00 55 12,623,800.00 55 12,323,800.00 55 12,323,800.00 

รวม 414 220,984,616.84 422 223,951,616.84 420 214,179,800.00 420 214,369,800.00 

 

 

 



ตารางที่  2  แสดงขอมูลการนําโครงการจากแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  มาจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  พ.ศ.2561 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

(พ.ศ.2561-2564) 

ท้ังหมด 

นํามาจัดทําเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  2561 

จํานวน 

โครงการ 
คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

จํานวน 

โครงการ 
คดิเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 205.0 49.52 195,669,816.84 88.54 14.0 12.96 4,564,700.00 24.09 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงไปสูความยั่งยืน 
15.0 3.62 475,000.00 0.21 4.0 3.70 125,000.00 0.66 

3.ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและระบบนเิวศอยางยั่งยืน 
20.0 4.83 3,610,000.00 1.63 11.0 10.19 805,000.00 4.25 

4.ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน

ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 
35.0 8.45 1,286,000.00 0.58 12.0 11.11 550,000.00 2.90 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและ

กลุมดอยโอกาสในสังคม 
58.0 14.01 10,278,800.00 4.65 24.0 22.22 10,628,050.00 56.08 

6.ยุทธศาสตรการจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสราง

ความรวมมือในการรักษาความสงบเรยีบรอย 
30.0 7.25 3,450,000.00 1.56 13.0 12.04 405,000.00 2.14 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี

ดวย นวัตกรรมบรหิารที่เหมาะสม 
51.0 12.32 6,215,000.00 2.81 30.0 27.78 1,873,090.00 9.88 

รวม 414.0   220,984,616.84   108.0   18,950,840.00   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่  3  สรุปรายงานผลการดําเนนิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 

สรุปรายงานผลการดําเนนิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับ

ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถดาํเนนิการได (45 

โครงการ) 

คดิเปนรอยละ

ของ

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คดิเปน 

รอยละของ

แผนการ

ดําเนินงาน 

คดิเปน 

รอยละของ

เทศบัญญัต ิ

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  414 220,984,616.84 

26.09 41.67 41.67 
2 จัดทําแผนการดําเนนิงาน 108 18,950,840.00 

3 ตัง้ในเทศบัญญัตงิบประมาณ 108 18,950,840.00 

4 สามารถดําเนนิการได 45 10,004,328.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(การดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ) 
 

ขอมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  



รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(การดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ) 

เทศบาลตําบลปาปอง  หนวยงานท่ีรับผดิชอบ แหลงท่ีมา 

งบตามเทศ

บัญญัต/ิเทศ

บัญญัติ 

ดําเนนิการ/ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวนเงิน 

ท่ีเบกิจาย 

(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยการปูทับผวิ

ทาง Over lay ดวยแอสฟลทตกิคอนกรตี 

ซอย 1 (โครงการลําดับที่ 1 หมูที่ 1) (จาก

แผนชุมชน ป 60 บานปาตงึนอย หมูที่ 1) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

160,000.00 ดําเนนิการแลว 159,000.00 

2. โครงการขยายเขตประปาหมูบาน แบบ

บาดาลขนาดกลาง ที่ตัง้ปาชาปาตงึนอย หมู 

1 (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาตงึนอย หมู

ที่ 1) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 551,000.00 ดําเนนิการแลว 513,000.00 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 2 ซอย 

9 (โครงการลําดับที่ 3 หมูที่ 2) (จากแผน

ชุมชน ป 60 บานปาไมแดง หมูที่ 2) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

489,000.00 ดําเนนิการแลว 488,000.00 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. และจัดทํา

ราวกันตกพรอมขยายสะพาน คสล. บริเวณ

บานนานเสมอ หมูที่ 3 (โครงการลําดับที่ 1 

หมูที่ 3) (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาปอง 

หมูที่ 3) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

280,000.00 ดําเนนิการแลว 279,000.00 

5. โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝา

ปดหนาบานเชา อ.สุพร ถงึ บานพออาย จําป

ทอง (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาปอง หมู

ที่ 3) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

133,700.00 ดําเนนิการแลว 131,000.00 

6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

พรอมฝาปด บรเิวณบานแมศรทีอง เทพ

วบิูลย (โครงการลําดับที่ 1 หมูที่ 4 บานปา

ปอง) (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาปองหมู

ที่ 4) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

198,500.00 ดําเนนิการแลว 193,000.00 

7. โครงการกอสรางฝารางระบายน้ํา คสล. 

บรเิวณซอยบานนางแสงอิ่น ถงึ นางจติรา 

จันทรเปง (โครงการลําดับที่ 2 หมูที่ 4 บาน

ปาปอง) (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาปอง

หมูที่ 4) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

116,500.00 ดําเนนิการแลว 110,000.00 

8. โครงการกอสรางผนังกัน้ดิน คสล. สาย

บานแพะปาคา ถงึ บานพอนอยเจรญิ 

(บรเิวณเขาโบสถ) (โครงการลําดับที่ 1 หมูที่ 

5) (จากแผนชุมชน ป 60 บานปาปองใตรอง 

หมูที่ 5) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

306,100.00 ดําเนนิการแลว 300,000.00 



9. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 6 ซอย 

10 (บานพอปุกคํา ขันตา) (โครงการลําดับที่ 

1 หมูที่ 6 บานดวงดี) (จากแผนชุมชน ป 60 

บานดวงดี หมูที่ 6) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

259,000.00 ดําเนนิการแลว 258,000.00 

10. โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยการปูทับ

ผวิทาง Over lay ดวยแอสฟลทตกิคอนกรตี 

ซอย 3 (โครงการลําดับที่ 1 หมูที่ 7) (จาก

แผนชุมชน ป 60 บานปายางงาม หมูที่ 7) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

615,600.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

11. โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยการปูทับ

ผวิทาง Over lay ดวยแอสฟลทตกิคอนกรตี 

หมูที่ 8 จุดดําเนนิการตอถนนลาดยางเดิม

(โครงการลําดับที่ 1 หมูที่ 8) (จากแผน

ชุมชน ป 60 บานทุงยาว) 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

102,300.00 ดําเนนิการแลว 101,000.00 

12. โครงการซอมแซมประปาหมูบาน แบบ

บาดาล 

 
 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 718,000.00 ดําเนนิการแลว 654,490.00 

13. โครงการขยายเขตประปาหมูบาน แบบ

บาดาลขนาดใหญ หมูที่ 7 บานปายางงาม 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 517,000.00 ดําเนนิการแลว 448,000.00 

14. โครงการปรับปรุงผวิถนนโดยการทํา

การปูทับผวิทางดวย Paraasphal Concrete 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง

, กองชางสุขาภบิาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, สํานักการ

ชาง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

118,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความย่ังยืน 

15. โครงการปลูกผักสวนครวั รัว้กนิได สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

16. โครงการชุมชนพอเพยีงตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

17. โครงการสงเสรมิอาชีพในชุมชน สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

80,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

18. สนับสนุนการดําเนนิงานที่ทําการ

ปกครองอําเภอดอยสะเก็ดตามโครงการจัด

งานซะปะของดีอําเภอดอยสะเก็ด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

25,000.00 ดําเนนิการแลว 25,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและระบบนเิวศอยางย่ังยืน 

19. โครงการฝกอบรมแกไขปญหาโรค

ระบาดและกําจัดหอยหอยเชอรี่ในนาขาว 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

60,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  



20. โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการศูนยถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตรตําบลปาปอง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

21. โครงการรณรงคสรางจติสํานกึในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

22. โครงการปองกันแกไขปญหาไฟปาและ

หมอกควัน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

30,000.00 ดําเนนิการแลว 14,360.00 

23. โครงการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ําตําบลปาปอง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

30,000.00 ดําเนนิการแลว 16,400.00 

24. โครงการสงเสรมิการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

25. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ

พืน้ที่สีเขยีว 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

26. โครงการชุมชน/หมูบานสะอาด สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

27. โครงการักน้ํา รักปา รักษาแผนดนิ สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

28. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล

ตําบลปาปอง 

 

 
 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

600,000.00 ดําเนนิการแลว 151,396.00 

29. โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

30. โครงการอนุรักษและสืบสานภูมปิญญา

ทองถิ่น 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

120,000.00 ดําเนนิการแลว 90,700.00 

31. โครงการสงเสรมิและสนับสนุนงาน

วัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

150,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  



32. โครงการสัปดาหสงเสรมิ

พระพุทธศาสนา (วันวสิาขบูชา) พธิอัีญเชิญ

น้ําสรงพระราชทานและประเพณแีหนมสด

รดถวายตนพระศรมีหาโพธิ์ 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

33. โครงการสงเสรมิและอนุรักษประเพณยีี่

เปง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

150,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

34. โครงการสงเสรมินาฎศลิปไทยและ

พืน้เมืองใหกับเยาวชนตําบลปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ดําเนนิการแลว 10,000.00 

35. โครงการสงเสรมิกจิกรรมประเพณชีน

เผา 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ดําเนนิการแลว 18,700.00 

36. โครงการอบรมประชาชนประจําตําบล 

(ธรรมฑูตสัญจร) 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

37. โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน 

ตําบลปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

38. โครงการสงเสรมิพระพุทธศาสนาวัน

อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

39. สนับสนุนที่ทําการปกครองจังหวัด

เชยีงใหมตามโครงการจัดงานมหกรรมไม

ดอกไมประดับ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ไมไดดําเนนิการ อุดหนุนใหที่ทําการ

ปกครองอําเภอดอย

สะเก็ดดําเนนิการ 

40. สนับสนุนการดําเนนิงานของที่ทําการ

ปกครองอําเภอดอยสะเก็ดตามโครงการ

สนับสนุนจัดทํารถบุปผาชาตใินงานไมดอกไม

ประดับ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

25,000.00 ดําเนนิการแลว 25,000.00 



41. โครงการอนุรักษและสืบสานวถิี

วัฒนธรรม 3 ชาตพิันธุ 

 

 
 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม 

42. โครงการสงเสรมิการจัดงานซะปะของดี

ดอยสะเก็ด 

สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

40,000.00 ดําเนนิการแลว 30,000.00 

43. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรยีนปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

256,000.00 ดําเนนิการแลว 128,000.00 

44. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม

โรงเรยีนปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

122,640.00 ดําเนนิการแลว 28,636.16 

45. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงเรยีนบานปาไมแดง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

672,000.00 ดําเนนิการแลว 338,000.00 

46. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม

โรงเรยีนบานปาไมแดง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

321,930.00 ดําเนนิการแลว 75,617.36 

47. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปาไมแดง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

80,480.00 ดําเนนิการแลว 26,102.86 

48. โครงการสนับสนุนกจิกรรมเด็กและ

เยาวชนตําบลปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

49. โครงการสนับสนุนคาใชจายและบริหาร

สถานศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปา

ไมแดง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

465,000.00 ดําเนนิการแลว 183,900.00 



50. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

100,000.00 ดําเนนิการแลว 95,500.00 

51. โครงการจางนักเรยีน นักศกึษา

ปฏบิัตงิานในชวงปดภาคเรยีน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

15,000.00 กําลังดําเนนิการ  

52. โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานของ

ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลปาปอง ตาม

โครงการครอบครัวสัมพันธ 

สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

53. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผูสูงอาย ุ สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

150,000.00 ดําเนนิการแลว 110,000.00 

54. โครงการสงเสรมิการจัดกจิกรรม

รณรงควันสตรสีากล 

สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

55. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผูพกิาร สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

56. โครงการสนับสนุนกจิกรรมผูสูงอายุ

ตําบลปาปอง 

สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

57. โครงการรณรงควันเอดสโลก สวนสวัสดิการสังคม, กอง

สวัสดิการสังคม, สํานัก

สวัสดิการสังคม 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

58. โครงการรณรงค ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

สวนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม, สวนสาธารณสุข

, กองสาธารณสุข, กอง

สงเสรมิคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย , สํานัก

สาธารณสุข 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

40,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

59. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพษิสุนัขบา 

สวนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม, สวนสาธารณสุข

, กองสาธารณสุข, กอง

สงเสรมิคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย , สํานัก

สาธารณสุข 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

30,000.00 ดําเนนิการแลว 360.00 

60. โครงการอบรมใหความรูประกอบการ

เพื่อปองกันสุขภาพอนามัยผูบรโิภค 

สวนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม, สวนสาธารณสุข

, กองสาธารณสุข, กอง

สงเสรมิคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย , สํานัก

สาธารณสุข 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  



61. โครงการควบคุมโรคตดิตอ สวนสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม, สวนสาธารณสุข

, กองสาธารณสุข, กอง

สงเสรมิคุณภาพชีวิต,กอง

การแพทย , สํานัก

สาธารณสุข 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

62. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

6,561,600.00 ดําเนนิการแลว 3,658,000.00 

63. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

108,000.00 ดําเนนิการแลว 45,500.00 

64. เบี้ยยังชีพคนพิการ สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

1,430,400.00 ดําเนนิการแลว 617,600.00 

65. โครงการพระราชดํารดิานสาธารณสุข สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000.00 กําลังดําเนนิการ  

ยุทธศาสตรการจัดระเบยีบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรยีบรอย 

66. โครงการสนับสนุนการนักกฬีาเขารวม

การแขงขันกฬีา 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

40,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

67. โครงการจัดการแขงขันกฬีาเทศบาล

ตําบลปาปอง 

สวนการศกึษา, กอง

การศกึษา, กองสงเสรมิ

การศกึษาและวัฒนธรรม, 

กองการศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สํานักการศกึษา 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

120,000.00 ดําเนนิการแลว 130,000.00 

68. โครงการสงเสรมิการบําบัดฟนฟูผูเสพ/

ผูตดิยาเสพตดิ และสงเสรมิการฝกอบรม

อาชีพใหแกผูผานการบําบัด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

69. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.

ประจําป 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

50,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

70. โครงการรณรงคลดอุบัตเิหตุทางถนน

ชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม (7 วันอันตราย) 

 
 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ดําเนนิการแลว 10,000.00 

71. โครงการรณรงคลดอุบัตเิหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต (7 วันอันตราย) 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ดําเนนิการแลว 1,600.00 

72. โครงการอบรมสงเสรมิความรูการ

ปองกันและระงับอัคคภัียในชุมชน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  



73. โครงการรณรงคและสงเสรมิความรูใน

การปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ดําเนนิการแลว 3,600.00 

74. โครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ 

จุดเกิดเหตุ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

75. วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

15,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

76. โครงการรณรงคปลูกฝงเนนโทษของสิ่ง

เสพตดิ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

77. โครงการใหความชวยเหลือประชาชน

ผูประสบภัยพบิัตกิรณฉีุกเฉนิ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

90,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

78. โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพตดิ อําเภอดอยสะเก็ด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

40,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวย นวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม 

79. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

54,000.00 ดําเนนิการแลว 23,452 

80. สํารองจาย สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

135,090.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

81. เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

ระดับตําบล 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

210,000.00 ดําเนนิการแลว 104,000.00 

82. เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน

เทศบาลตําบลปาปอง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

83. คาบํารุงสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย ตามขอบังคับสมาคมสันนบิาตเทศบาล

แหงประเทศไทย 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

28,000.00 ดําเนนิการแลว 27,568.03 

84. คาชําระหนี้เงินตน ตามสัญญากูเงินที่ 

ทต.ปาปอง ไดขอกูจาก กสท. 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

286,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

85. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

350,000.00 ดําเนนิการแลว 350,000.00 

86. โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานใหกับ

บุคลากรขององคกร 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  



87. โครงการฝกอบรมสัมมนา ทัศนศกึษาดู

งาน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

300,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

88. โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการ

จัดเก็บรายได 

สวนการคลัง, กองคลัง, 

สํานักคลัง 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

89. โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลฯ และคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง 

สวนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, สํานักนโยบาย

และแผน 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ดําเนนิการแลว 925.00 

90. โครงการประชุมคณะกรรมการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปา

ปอง 

สวนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, สํานักนโยบาย

และแผน 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ดําเนนิการแลว 275.00 

91. คาโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสาร สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

92. คาชําระดอกเบี้ย ตามสัญญากูเงินที่ 

ทต.ปาปอง ไดขอกูจาก กสท. 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

99,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

93. โครงการรณรงคประชาสัมพันธให

ประชาชนไดมสีวนรวมกจิกรรมทางการเมือง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

94. โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

30,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

95. โครงการตดิตามและประเมนิผลการ

ดําเนนิงานของเทศบาลตําบลปาปองโดย

องคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

36,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

96. โครงการอบรมใหความรูในการทบทวน

ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมูบาน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

97. คาเชาพืน้ที่และปรับปรุงขอมูลเว็ปไซต 

(Website) www.papong.go.th 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

98. โครงการบรหิารจัดการเลือกตัง้สมาชิก

สภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิน่ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

100,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

99. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เทศบาลตําบลปาปอง 

สวนแผน,กองแผนและ

งบประมาณ, กองวิชาการ

และแผนงาน, สํานักนโยบาย

และแผน 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ดําเนนิการแลว 4,646.00 



100. โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายเบื้องตน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

101. โครงการสงเสรมิงานรัฐพธิแีละวัน

สําคัญตาง ๆ ของชาต ิ

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

20,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

102. โครงการสงเสรมิการจัดกิจกรรมวัน

ทองถิ่นไทย 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

5,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

103. โครงการสงเสรมิการจัดกิจกรรมวนั

เทศบาล 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

104. โครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศระดับ

อําเภอ อําเภอดอยสะเก็ด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

105. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย

จัดซือ้จัดจางระดับอําเภอตามโครงการศูนย

รวมขอมูลขาวสารการจัดซือ้จัดจาง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

30,000.00  ยกเลกิโครงการ 

106. สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอย

สะเก็ดตามโครงการจัดงานรัฐพธิีและ

ประเพณทีองถิ่น 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

107. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

ผูบรหิาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ และ

พนักงานจาง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

10,000.00 ยังไมไดดําเนนิการ  

108. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย

ปฏบิัตกิารรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 

อบต. 

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย  

ประจําป  2561 

25,000.00 ดําเนนิการแลว 25,000.00 

รวม  18,950,840.00   10,004,328.41 
 

ขอมูล ณ 20/04/2561 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  4 



สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปญหา  อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการ 

ตามแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลปาปอง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561   

รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561  

(ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม  พ.ศ.2561) 

 

1. ผลการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)    

 -  ปงบประมาณ  2561  (ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 - มีนาคม  พ.ศ.2561) 

รอยละของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  41.67 

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (เฉพาะป 2561)   จํานวน  414  โครงการ 

โครงการทีไ่ดนําไปตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2561 

        จํานวน  108  โครงการ 

โครงการทีไ่ดดําเนินการเบิกจายตามเทศบัญญัติฯ 2561   จํานวน    45  โครงการ 

คิดเปนรอยละของเทศบัญญัติฯ  41.67 

 

2. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

จากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนพัฒนาดังตอไปน้ี 

2.1  การดําเนินงานยงัขาดการบูรณาการหรือประสานงานกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.2  ความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการในพ้ืนที ่

2.3  ประชาชนยังไมมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเทาที่ควร 

2.4  แผนงานโครงการมีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

2.5  ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

2.6  งบประมาณในการดําเนินการมีไมเพียงพอ  ทําใหแผนพัฒนาไมบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาเทาที่ควร 

2.7  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได    

2.8  เทศบาลตําบลปาปองไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทกุยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.9  เทศบาลตําบลปาปองไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย 

3. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  ไดกําหนดแนวทางวิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือใชเปนตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในพ้ืนที่อยาง

จริงจัง  ดังน้ี 

 3.1  การออกไปจัดทําประชาคมระดับหมูบานนั้น  ควรใหคําแนะนําในการเสนอคัดเลือก

กล่ันกรองแผนงาน/โครงการที่มีความจําเปนเรงดวนที่สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนไดจริง  และมีความเปนไปไดสูงทีจ่ะนําแผนงาน/โครงการนั้นมาดําเนินการ 

 3.2  ควรมีการสงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลวา

เทศบาลตําบลนั้นจัดตั้งข้ึนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลางในการพิจารณาจัดทําโครงการทุกโครงการ  

โดยยึดตามปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 3.4  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น 

 3.5  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง 



ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลปาปอง  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 

รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2561 

ระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึง  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561 

วันที่  25    เมษายน  2561   เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
 

 
 


	(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)

