
 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสนัปา่ตอง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 



บทน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  จงึได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2561  จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง    

ในครั้งนี ้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

1.  นายบุญเลิศ  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นประธานกรรมการ 

2.  นายเจรญิ  ดวงค า   สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ 

3.  นายเฉลิมชัย  สุภาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการ 

4.  นายธงชัย  บุญมาโตน  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

5.  นายวิศาล  รนิจอ้ย   ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

6.  นางจงจติต์  ใจยอด   ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

7.  นายศรีทอน  ปัญญา  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรรมการ 

8.  นายอุดม  ปัญญา   ผูท้รงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 

9.  นายอิทธิพล  แปงจันทร์  ผูท้รงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 

10. นายเกษมสุข  วงศบ์ุญยิ่ง  หัวหนา้ส่วนการบริหาร  เป็นกรรมการ 

11. นายสุพิชญ์ชาญ  โพธิ์งาม  หัวหนา้ส่วนการบริหาร  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

“เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง” 

 

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาล 

  1.  การพัฒนาทางด้านการศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้านครบวงจร  พัฒนาแหล่ง

  การศกึษา  ระบบโรงเรียนใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน  เน้นการพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ 

  2.  สง่เสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรูต้ลอดชวีิต     

  3.  การพัฒนา  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เน้นหลักการพึ่งตนเองมั่นคง  มั่งคั่ ง  

  ยั่งยืน 

  4.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  4.0  เพื่อให้การบริหารและ

  การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ    
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วัตถุประสงคใ์นการพัฒนาเทศบาล 

  1.  วัตถุประสงค์การเป็นเมือง/ชุมชนเข้มแข็ง 

  2.  วัตถุประสงค์การเป็นเมืองน่าอยู่ 

  3.  วัตถุประสงค์การเป็นเมืองที่มเีศรษฐกิจยั่งยืน 

  4.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาเทศบาล 
 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงและชนบท 

  1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.2  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในชนบท 

  1.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง 

 2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

  2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

  2.3  สง่เสริมการใชเ้กษตรทฤษฎีใหมแ่ละสร้างภูมิคุม้กันระบบเศรษฐกิจ 

  2.4  พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

  3.1  ปลูกจติส านึกให้เกิดการมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแหง่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  4.1  พัฒนาองค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2  สง่เสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวติชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม 

  5.1  สง่เสริมการศกึษา  พัฒนาการศกึษาอย่างรอบด้านได้มาตรฐาน    

  5.2  สง่เสริมใหป้ระชาชนมีการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

  5.3  ส่งเสริมสุขภาวะ  สุขภาพอนามัย 
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  5.4  สงเคราะหก์ลุ่มคนดอ้ยโอกาส 

  5.5  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 6.  ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความรว่มมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

  6.1  ปลูกจติส านกึด้านความรว่มมอืในการดูแลปูองกันภัยในชุมชน 

  6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

ปลอดภัยแก่ชุมชน 

  6.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

 

 7.  ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

  7.1  สร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

  7.2  เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

  7.3  สง่เสริมการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

  7.4  สง่เสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 

 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที

ประชาคม  การประชุมประชาคมเมือง  เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-

2564)  ต่อไป 
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การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตัวเอง 
 

  การด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ด าเนินการโดยผา่น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และผา่นการมสี่วนรว่มของประชาชน  ตลอดทั้งมกีารก าหนดวิสัยทัศน ์ การ

วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่  และการตดิตามประเมินผล  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน มีการ 

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น √  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง √  

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ √  

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิน่พจิารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร ์

√  

ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของทอ้งถิ่นมาจดัท าฐานข้อมูล √  

8.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดท าแผน √  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (Swot)  เพือ่ประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์งัหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน √  

13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตรข์องจงัหวดั √  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา √  

17.  มีการจดัท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ √  

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปี  2561 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  และฉบับ

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 – 3  และน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่ปรากฏในแผนงาน/โครงการ            

ในปี  2561  มาด าเนนิการตามแผน  ประจ าปี  2561  ตามรายการดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561  (ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย) 

 

ปีงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (61) 

แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 

การเบิกจ่ายตาม 

เทศบัญญัติ 

 

ปีงบประมาณ  

2561 

 

 

253,900,057 

 

109,807,681 

 

109,807,681 

 

103,352,028.28 

 

 

แผนภูมิ  แสดงการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561 
 

 
 

 

แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี 61 
44.01% 

การเบิกจ่ายตามเทศบญัญติั 
17.19% 

เทศบญัญติังบประมาณ 
19.03% 

แผนด าเนินงาน 2561  
19.03% 

จ ำนวนงบประมำณ (บำท) 
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ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561  (ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม) 

 

ปีงบประมาณ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี (61) 

แผนการด าเนินงาน โครงการที่ด าเนินการ 

 

ปีงบประมาณ   

2561 

 

 

427 

 

319 

 

333 

 

 

 

แผนภูมิ  แสดงการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาท้องถ่ิน 
39.57% 

แผนการด าเนินงาน 
29.56% 

โครงการท่ีด าเนินการ 
30.86% 

จ ำนวนโครงกำรกจิกรรม 
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ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2561  (แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ) 

 -งบประมาณรายจ่ายที่ตัง้ไว้รวมทั้งสิน้   จ านวน    109,807,681.00  บาท 

 -เบิกจ่ายทั้งสิน้     จ านวน   103,352,028.28  บาท 
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2561 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรายละเอียดรายรับจรงิ  ปี  2561 

 

งบลงทนุ,  13,802,300.24  

งบบคุลากร,  38,523,286.87  งบกลาง   26,840,142.81  

งบเงินอดุหนนุ,  1,893,300.69  
งบด าเนินงาน, 22,292,997.67 

 48,746,535.42  
 2,089,744  

 524,340.33  

 979,275.00  

55,378,490.00 

หมวดภาษีอากร 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนญุาต 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

หมวดเงินอดุหนนุ 
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การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบา้นกลาง  ประจ าปี  2561 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ก าหนดการประเมินผล

แผนพัฒนา  ออกเป็น  2  ลักษณะ  คอื 

 

  ลักษณะที่  1  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  1.1  เปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ที่ด าเนินการตามประจ าปีที่ผ่านมา   

คดิเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณทั้งหมด  ตามยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

 

  ลักษณะที่  2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเทศบาลต าบล    

บ้านกลาง  โดยแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  จ านวน  7  ยุทธศาสตร ์ ได้แก่ 

 

  1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืงและชนบท 

  2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยืน 

  3.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 

  4.  ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิัญญา

ท้องถิ่น 

  5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

  6.  ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบยีบภายในชุมชน  และการสรา้งความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

7.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-9- 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 

ยุทธศาสตร ์

ป ี พ.ศ. 2561 รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ของเมืองและชนบท 
42 10,391,646 42 10,391,646 

2. การพัฒนาเศรษฐกจิตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

5 106,980 5 106,980 

3.  การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้ม

และระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 

7 74,508 7 74,508 

4. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

23 453,415 23 453,415 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน

สังคม 

131 33,390,515.62 131 33,390,515.62 
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ยุทธศาสตร ์

ป ี พ.ศ. 2561 รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

6. การจัดระเบียบภายในชุมชน  

และการสร้างความร่วมมอืในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 37,586 5 37,586 

7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี

ด้วยนวัตกรรมการบริหารท่ี

เหมาะสม 

120 12,253,960.28 120 12,253,960.28 

รวม 333 56,708,610.9 333 56,708,610.9 
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ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน   

ประจ าปี  พ.ศ.2561  

 (ตารางเปรียบเทยีบแผนการด าเนินงาน  กับโครงการท่ีด าเนินการจริงประจ าปี  2561) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน

โครงการตาม

แผน

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินงานจริง           

ปี 2561 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ของเมืองและชนบท 

 

27 42 

 

155.55 

เนื่องจากมีการ

โ อ น เ พื่ ม

โครงการตั้งเป็น

รายการใหม่ 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความ

ยั่งยนื 

 

6 5 

 

83.33 

 

 

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอ้มและระบบ

นิเวศอยา่งยั่งยนื 

 

7 7 

 

100 

 

4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

12 23 

 

191.6 

เนื่องจากมีการ

แยกโครงการ

อ อ ก ม า เ ป็ น

โครงการย่อย 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 

 

120 

 

131 

 

 

109.16 

เนื่องจากมีการ

โ อ น เ พื่ ม

โครงการตั้งเป็น

รายการใหม่ 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียบภายในชุมชน 

และการสรา้งความร่วมมอืในการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

 

7 5 

 

71.42 

 

7. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ด้วยนวตักรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

 

140 

 

120 

 

85.71 

 

รวม 319 333 104.38  
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โครงการที่มีการยกเลิกเน่ืองจากมีการโอนหรอืไม่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
 

1.  เงินช่วยเหลือรายการเงินท าขวัญซึ่งได้รับอันตรายจากการท างาน 

2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 

4.  ค่าจัดซื้อพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา 

5.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

6.  โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

7.  โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

8.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานบริหารงานทั่วไป) 

9.  อุดหนุนโครงการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สร้างภูมคิุ้มกันสังคมในมิตวิัฒนธรรม 

10. อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้ารักษ์วัฒนธรรมไทยอ าเภอสันปุาตอง 

11.  โต๊ะท างานเหล็ก  2  ตัว  (งานบริหารงานทั่วไป) 

12.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  2  ตัว  (งานบริหารงานทั่วไป) 

13.  ระบบเสียงตามสายภายในส านักงาน   

14.  โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนชุมชนประจ าปี  พ.ศ.2561  

15.  โครงการฝกึอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

16.  โครงการของศูนย์  อปพร. และพัฒนาศักยภาพของ อปพร.  

17.  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

18.  โครงการวันครอบครัว  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

19.  โครงการของศูนย์ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด  

20.  พัดลมตดิผนัง  5  เครื่อง  (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

21.  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล 

22. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  (งานคลัง) 

23.  ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 

24.  ค่าจ้างเหมาบริการ  (งานคลัง) 

25.  เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส   (งานคลัง) 

26.  ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน หอ้ง MEP 

27.  โครงการประกวดส่งเสริม  อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น ระดับ อปท.   
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28.  โครงการประกวดโรงเรียน SBMLD  ดีเด่น 

29.  โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 

ระดับสถานศกึษา   

30.  โครงการประกวดส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาดีเด่น  ระดับสถานศกึษา 

31.  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศกึษาในสังกัด อปท.   

32.  สถานศกึษาดีเด่นโครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติดในโรงเรยีนท้องถิ่น 

33.  โครงการศูนย์การเรียนรูด้้านการท่องเที่ยวในสถานศกึษา  อปท. 

34.  โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศกึษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

35.  โครงการนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

36.  โครงการค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน 

37.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงพี่นอ้งตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

38.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองศึกษา) 

39.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าบ้านต้นกอก     

40.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการหมู่บ้านศลีห้าต้นแบบบ้านปุาสัก 

41.  ค่าปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน 

42.  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเด็ก เยาวชน ประชาชน 

43.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 

44.  โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 

45.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  (กองสาธารณสุข) 

46.  ค่าเช่าบ้าน  (กองสาธารณสุข) 

47.  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  (กองสาธารณสุข) 

48.  โครงการคัดแยกขยะ 

49.  โครงการอาหารปลอดภัย  

50.  โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  

51.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านสุขภาพ 

52.  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  

53.  โครงการส่งเสริมความรูเ้รื่องโรคเรื้อรัง  

54.  โครงการส่งเสริมความรูใ้นการปูองกันการตัง้ครรภใ์นวัยเรียน 

55.  ค่าปรับปรุงและบ ารุงรักษาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและระบบสิ่งแวดล้อม 

56.  โครงการวางและจัดท าผังเมอืงชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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57.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑข์นาดใหญ่ (งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์)  (กองช่าง) 

58.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าวัดถึงศาลพ่อบ้าน บ้านปุาสัก 

59.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณปุาช้าบ้านทุ่งเสี้ยว 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของเมืองและชนบท

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม
งบประมาณท่ีต้ัง

ไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1 คําปรับปรุง  ดัดแปลง  ตํอเติม  อาคารเรียน 150,000 150,000 0 งบลงทนุ  หมวดครุภณัฑ์

2
กอํสร๎างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอ๎งเรียน โรงเรียน
เทศบาล  1 2,041,700 2,041,700 0

โอนเพิม่งบประมาณโดยต้ัง
เปน็รายการใหมํ

3
กอํสร๎างหลังคาโดมเชื่อม ศพด.พร๎อมทางเชื่อม
ระหวํางอาคาร 372,000 350,850 21,150

โอนเพิม่งบประมาณโดยต้ัง
เปน็รายการใหมํ

4

อดุหนุนการไฟฟา้สํวนภมูิภาคอ าเภอสันปา่ตอง  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้  หมูํท่ี  3  บา๎นทํุง
เส้ียว  จุดบริเวณปา่ชา๎ท๎าวโลกา 49,159 49,158.02 0.98 หมวดเงินอดุหนุน

5

ขยายเขตไฟฟา้พร๎อมติดต้ังหม๎อแปลงไฟฟา้ 
(อดุหนุนการไฟฟา้สํวนภมูิภาคอ าเภอสันปา่ตอง)  
ขยายเขตระบบไฟฟา้โรงสูบน้ า  บา๎นทํุงเส้ียว       
หมูํ  3  ต าบลบา๎นกลาง 238,424 238,423.15 0.85 หมวดเงินอดุหนุน

6

อดุหนุนการไฟฟา้สํวนภมูิภาคอ าเภอสันปา่ตอง  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้  หมูํท่ี  1              
บา๎นปวงสนุก 47,720 47,719.52 0.48 หมวดเงินอดุหนุน

7
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Overlay) ซ.4 บา๎นหนองแทํน 410,000 400,000 10,000 ประเภทถนน

8
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Overlay) บริเวณปา่ชา๎บา๎นทํุงเส้ียว 108,300 107,000 1,300 ประเภทถนน

9
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บริเวณบา๎นนายเจริญ ปญัญา บา๎นต๎นกอก 188,000 187,000 1,000 ประเภทถนน

10
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง สายคันคลอง ซอย 4
 (ถนนไส๎ไก)ํ  บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 410,000 405,000 5,000 ประเภทถนน

11
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร๎าน
ตัดผม บา๎นท๎องฝาย 217,000 216,000 1,000 ประเภทถนน

12
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Overlay) ซอย 3 บา๎นท๎องฝาย 99,000 97,000 2,000 ประเภทถนน

13
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Overlay) สายบา๎นทํุงฟา้บด 294,000 286,000 8,000 ประเภทถนน

14
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บริเวณบา๎น สท.บญุยงั  บา๎นทํุงฟา้บด 73,000 70,000 3,000 ประเภทถนน

15
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
บา๎นต๎นแหนหลวง 62,000 60,500 1,500 ประเภทถนน
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของเมืองและชนบท

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม
งบประมาณท่ีต้ัง

ไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

16
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 
บา๎นต๎นแหนหลวง 178,000 178,000 0 ประเภทถนน

17
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
บา๎นต๎นแหนหลวง 199,000 198,500 500 ประเภทถนน

18
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอยขา๎งร๎าน      
ขา๎วมันไก ํบา๎นพระบาทยั้งหวีด 410,000 400,000 10,000 ประเภทถนน

19
โครงการกอํสร๎างหอ๎งน้ า บริเวณปา่ชา๎ท๎าวโลกา  
บา๎นทํุงเส้ียว 163,000 160,000 3,000 ประเภทอาคาร

20
โครงการกอํสร๎างลานคอนกรีต บริเวณปา่ชา๎ท๎าว
โลกา  บา๎นทํุงเส้ียว 350,500 340,000 10,500 ประเภทอาคาร

21 โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารผ๎ูสูงอายบุา๎นต๎นกอก 222,000 222,000 0 ประเภทอาคาร

22 โครงการกอํสร๎างศาลาปา่ชา๎บา๎นทํุงแปง้ 410,000 395,000 15,000 ประเภทอาคาร

23 โครงการกอํสร๎างอาคารเอนกประสงค์บา๎นทํุงหลุก 410,000 402,000 8,000 ประเภทอาคาร

24
โครงการตํอเติมเพือ่ขยายสะพาน ขา๎งบา๎นนาย
วิลาส ไชยหนุด  บา๎นปวงสนุก 289,000 270,000 19,000

ประเภทรางระบายน้ า 
สะพานและวางทํอ

25
โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า  คสล. ซอย 1   
บา๎นท๎องฝาย 94,000 90,000 4,000

ประเภทรางระบายน้ า 
สะพานและวางทํอ

26 โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า คสล. บา๎นขวํงมื่น 410,000 380,000 30,000
ประเภทรางระบายน้ า 

สะพานและวางทํอ

27 โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า คสล. บา๎นมํวงพีน่๎อง 408,000 384,000 24,000
ประเภทรางระบายน้ า 

สะพานและวางทํอ

28 โครงการวางทํอ คสล. บา๎นพระเจ๎าสององค์ 408,000 388,000 20,000
ประเภทรางระบายน้ า 

สะพานและวางทํอ

29
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรง
ขา๎มตลาดเชื่อมโรงฆําสัตว์  บา๎นทํุงเส้ียว 62,100 55,715 6,385

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

30
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา๎น
นายอนิสอน  สมบรูณ์  หมูํ 2 บา๎นหนองแทํน 85,000 85,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

31
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา๎น
นายสมคิด  หมูํ 3 บา๎นทํุงเส้ียว 204,000 204,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของเมืองและชนบท

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม
งบประมาณท่ีต้ัง

ไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

32
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอย  10         
บา๎นท๎องฝาย  หมูํ  11 366,000 366,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

33
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอย  4           
บา๎นมํวงพีน่๎อง 152,000 152,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

34
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วยแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (Overlay) ซอย 4 บา๎นมํวงพีน่๎อง 172,000 172,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

35
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมซอย
  4  ตํอจากเดิม  บา๎นทํุงหลุก 100,000 100,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

36
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอย  4           
ถนนไส๎ไก ํ บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 160,000 160,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

37
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอย  อารามพระ
เจ๎าสององค์ 7  บา๎นพระเจ๎าสององค์ 90,000 90,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

38
โครงการกอํสร๎างถนนลาดยาง ซอยตรงขา๎มซอย
ฟาร์มวัว  บา๎นมํวงพีน่๎อง 90,000 90,000 0

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

39
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา๎น
นายสอน  สิธิ  บา๎นแทํนทอง หมูํ 8 ต.มะขามหลวง 52,000 43,850 8,150

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

40
โครงการกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา๎น
นายอเุทน  ตาทา บา๎นหนองแทํน  หมูํ 2 52,000 43,850 8,150

ประเภทถนนโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็รายการ

ใหมํ

41
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์โดยลงหนิคลุกหน๎าปา่ชา๎ 
 บา๎นทํุงเส้ียว 178,200 158,100 20,100

ประเภทอาคารโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็   

รายการใหมํ

42
โครงการปรับปรุงพพิธิภณัฑ์ไทยเขนิ บา๎นต๎นกอก  
หมูํ 4 (จัดซ้ือวัสดุเพือ่ด าเนินการเอง) 160,000 157,280 2,720

ประเภทอาคารโอนเพิม่
งบประมาณต้ังเปน็   

รายการใหมํ
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยนื

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1
อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม๎
ดอกไม๎ประดับจังหวัดเชยีงใหมํ 27,000 27,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

2

อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ
จ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎
ประดับจังหวัดเชยีงใหมํ  ประจ าป ี 2561 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

3

อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ
จ าหนํายสินค๎า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน  
OTOP ของดีเมืองเชยีงใหมํ  ประจ าป ี 2561 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

4 โครงการศูนยก์ารเรียนร๎ูตามแนวพระราชด าริ 35,000 19,980 15,020

5
โครงการศูนยก์ารเรียนร๎ูตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง 50,000 50,000 0 การศึกษา

สรปุรายงานการติดตามประเมินผลแผนการปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จังหวดัเชียงใหม่
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณที่ต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษส่ิ์งแวดล๎อม 15,000 12,100 2,900

2 โครงการรณรงค์การท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชวีภาพ 40,000 17,070 22,930

3 โครงการอบรมการจัดการน้ าเสียในชมุชน 10,000 9,195 805

4 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล 10,000 6,440 3,560

5 โครงการจัดการของเสียอนัตรายในชมุชน 10,000 5,955 4,045

6
โครงการสํงเสริมวิถชีมุชนเพือ่การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม 10,000 9,080 920

7 โครงการรํุนใหมํไดเอท 15,000 14,668 332

สรปุรายงานการติดตามประเมินผลแผนการปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561
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ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรม  จารตี  ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1
คําใชจ๎ํายในงานรัฐพธีิ  วัฒนธรรมประเพณี  และ
พธีิทางศาสนา 10,000 7,040 2,960

2
อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ท๎องถิ่น 3,000 3,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

3 อดุหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพธีิ  27,000 27,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

4
อดุหนุนโครงการงานสืบสานชาติพนัธ์  ต านานศิลป์
  ถิ่นสันปา่ตอง 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

5
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นปวงสนุก 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

6
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นหนองแทํน 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

7
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นทํุงเส้ียว 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

8
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

9
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นปา่สัก 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

10
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นท๎องฝาย 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

11
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นต๎นแหนหลวง 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

12
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นทํุงแปง้ 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

13
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นทํุงหลุก 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

14
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นทํุงฟา้บด 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

15
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นแทํนทอง-ขวํงมื่น 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

16
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นพระบาทยั้งหวีด 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

17
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นมํวงพีน่๎อง 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน
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ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวฒันธรรม  จารตี  ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

18
อดุหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎นตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าบา๎นพระเจ๎าสององค์ 20,000 20,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

19
อดุหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทํุงเส้ียว) ตามโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน 100,000 100,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

20
อดุหนุนวัดศรีนวรัฐ (ทํุงเส้ียว) ตามโครงการสอบ
ธรรมศึกษา 10,000 10,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

21 อดุหนุนวัดแสงสวําง  ตามโครงการสอบธรรมศึกษา 10,000 10,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

22
โครงการสนับสนุนกลํุมศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีและภมูิปญัญาชาวบา๎น 10,000 9,725 275

23 โครงการตักบาตรขึ้นปใีหมํ 5,000 1,650 3,350
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณที่ต้ังไว๎
งบประมาณที่
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1 เบี้ยยงัชพีผ๎ูสูงอายุ 17,072,400 16,045,200 1,027,200

2 เบี้ยยงัชพีผ๎ูพกิาร 4,406,400 3,687,200 719,200

3 เบี้ยยงัชพีผ๎ูปว่ยโรคเอดส์ 390,000 327,500 62,500

4 เงินส ารองจําย 1,050,000 875,286 174,714

5 โครงการสํงเสริมคุณภาพชวิีตผ๎ูสูงวัย ใจหวาน 222,000 221,065 935

6 โครงการสนับสนุนกลํุมอาชพีในเขตเทศบาลฯ 21,000 20,800 200
โอนลดงบประมาณ  
59,000 บาท

7
โครงการชวํยเหลือผ๎ูยากไร๎  ผ๎ูด๎อยโอกาส  ผ๎ูสูงอาย ุ
 และผ๎ูพกิาร 12,000 11,281 719

โอนลด
งบประมาณ  
38,000 บาท

8 โครงการสํงเสริมการเรียนร๎ูตามอธัยาศัย 30,000 23,947 6,053

9 โครงการสํงเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 20,000 15,685 4,315

10
คําอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
พระเจ๎าทองทิพย์ 176,400 148,860 27,540

11
คําจัดการเรียนการสอน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
พระเจ๎าทองทิพย์ 61,200 61,200 0

12
โครงการสํงเสริมการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 2,000 2,000 0

13
โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 1,000 1,000 0

14
โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูท๎องถิ่น  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 1,000 1,000 0

15
โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
พระเจ๎าทองทิพย์ 1,000 1,000 0

16
คําอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ทํุงฟา้บด 109,400 108,560 840

17
คําจัดการเรียนการสอน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎นทํุง
ฟา้บด 39,100 39,100 0

18
โครงการสํงเสริมการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นทํุงฟา้บด 2,000 2,000 0

19
โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นทํุงฟา้บด 1,000 1,000 0
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

20
โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูท๎องถิ่น  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นทํุงฟา้บด 1,000 1,000 0

21
โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
บา๎นทํุงฟา้บด 1,000 1,000 0

22
คําอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ท๎องฝาย 117,800 117,800 0

23
คําจัดการเรียนการสอน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ท๎องฝาย 35,700 35,700 0

24
โครงการสํงเสริมการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นท๎องฝาย 2,000 2,000 0

25
โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นท๎องฝาย 1,000 1,000 0

26
โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูท๎องถิ่น  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นท๎องฝาย 1,000 1,000 0

27
โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ท๎องฝาย 1,000 1,000 0

28
คําอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ต๎นแหนหลวง 126,160 126,160 0

29
คําจัดการเรียนการสอน  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎นต๎น
แหนหลวง 35,700 35,700 0

30
โครงการสํงเสริมการศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ต๎นแหนหลวง 2,000 2,000 0

31
โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัย  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นต๎นแหนหลวง 1,000 1,000 0

32
โครงการศึกษาแหลํงเรียนร๎ูท๎องถิ่น  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา๎นต๎นแหนหลวง 1,000 1,000 0

33
โครงการสอนจัดท าอาหาร  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา๎น
ต๎นแหนหลวง 1,000 1,000 0

34
คําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนอนุบาลถงึ  ป.6   
โรงเรียนเทศบาล 1 (ทํุงฟา้บดราษฎร์บ ารุง) 2,132,000 1,995,460 136,540

35 คําอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  ม.1 – ม.3 828,000 828,000 0

36 คําปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 0

37 คําใชจ๎ํายเกีย่วกบัระบบอนิเตอร์เน็ตADSL และ LAN 16,800 16,800 0
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

38 คําพฒันาหอ๎งสมุดโรงเรียน 100,000 100,000 0

39 คําพฒันาแหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียน 50,000 50,000 0

40
โครงการพฒันาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎
โรงเรียนเปน็ฐานพฒันาท๎องถิ่น 500,000 500,000 0

41
โครงการสํงเสริมกจิกรรมรักการอาํนในสถานศึกษา 
 อปท. 50,000 50,000 0

42
คําปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 153,200 153,200 0

43
คําปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน  ระดับ
มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) 213,300 191,800 21,500

44 คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับอนุบาลศึกษา 255,000 255,000 0

45 คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับประถมศึกษา 727,700 727,700 0

46
คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 724,500 724,500 0

47 คําจัดการเรียนการสอน  (รายหวั)  หอ๎ง MEP  ม.1 52,500 34,736 0

48
คําจัดการเรียนการสอน (Top Up) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 207,000 207,000 0

49 คําหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา 30,000 30,000 0

50 คําหนังสือเรียน  ระดับประถมศึกษา 262,559 262,559 0

51 คําหนังสือเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 177,007 172,257 4,750

52 คําหนังสือเรียน  หอ๎ง  MEP ม.1  80,984 9,168 71,816

53 คําอปุกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา 30,000 30,000 0

54 คําอปุกรณ์การเรียน  ระดับประถมศึกษา 149,370 149,370 0

55 คําอปุกรณ์การเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 86,940 86,940 0

56 คําอปุกรณ์การเรียน  หอ๎ง  MEP ม.1 6,300 4,320 0

57 คําเคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา 45,000 45,000 0

58 คําเคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับประถมศึกษา 137,880 137,880 0

59 คําเคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 93,150 91,584 1,566

60 คําเคร่ืองแบบนักเรียน  หอ๎ง MEP  ม.1 13,500 5,400 8,100
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61
คํากจิกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน  ระดับอนุบาล
ศึกษา 64,500 64,500 0

62
คํากจิกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา 183,840 183,840 0

63
คํากจิกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 182,160 182,160 0

64 คํากจิกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน  หอ๎ง  MEP  ม.1 13,200 6,854 6,346

65
คําสาธารณูปโภคและคํากระแสไฟฟา้โรงเรียน
เทศบาล 1 180,000 180,000 0

66 คําสาธารณูปโภคและคําโทรศัพท์โรงเรียนเทศบาล 1 10,000 10,000 0

67 คําน้ ามันเชื้อเพลิง  โรงเรียนเทศบาล 1  30,000 30,000 0

68
คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียน
เทศบาล 1 200,000 180,000 20,000

69
โครงการแขงํขนักฬีานักเรียนระดับกลํุม/ภาค/
ประเทศ 50,000 50,000 0

70
การเขา๎รํวมแขงํขนัทักษะทางวิชาการรํวมกบั อปท.
ภาค/ประเทศ 50,000 50,000 0

71 โครงการเปดิโลกวิชาการ 30,000 30,000 0

72 โครงการแขงํขนักฬีาสีภายในโรงเรียน 30,000 30,000 0

73 โครงการแนะแนวการศึกษาตํอ 30,000 30,000 0

74 โครงการกฬีากลํุมจตุรมิตร 30,000 30,000 0

75 โครงการจัดงานวันเด็กแหงํชาติ 250,000 250,000 0

76
โครงการพฒันาสํูมาตรฐานสากลเพือ่สํงเสริมการ
เรียนร๎ูอยาํงครบวงจร 300,000 300,000 0

77 โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียน 300,000 300,000 0

78
คําอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 69,000 57,863.96 11,136.04

79
คําอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นทํุงฟา้บด 41,500 41,067.62 432.38

80
คําอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นท๎องฝาย 44,000 43,354.04 645.96
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81
คําอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา๎นต๎นแหนหลวง 49,000 47,979.84 1,020.16

82 คําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบา๎นทํุงเส้ียว 370,000 335,235.06 34,764.94

83
คําอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 ทํุงฟา้บด
ราษฎร์บ ารุง 1,022,000 989,361 32,638.60

84
อดุหนุนโรงเรียนบา๎นทํุงเส้ียวตามโครงการอาหาร
กลางวัน 772,000 754,000 18,000 หมวดเงินอดุหนุน

85 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบา๎ 77,842 75,282 2,560

86 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเ๎ลือดออก 40,000 39,300 700

87

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นปวงสนุก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

88

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นปวงสนุก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

89
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นปวงสนุก 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

90

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นหนองแทํน 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

91
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นหนองแทํน 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

92

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นหนองแทํน 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

93
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นทํุงเส้ียว 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

94

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นทํุงเส้ียว 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน
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95

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นทํุงเส้ียว 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

96

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นต๎นกอก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

97
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นต๎นกอก 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

98

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นต๎นกอก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

99

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

100

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

101
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นพระเจ๎าทองทิพย์ 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

102

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  บา๎นปา่สัก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

103
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นปา่สัก 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

104

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นปา่สัก 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน
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105
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นท๎องฝาย 4,000 4,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

106

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี บา๎นท๎องฝาย 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

107

โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในชมุชนของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บา๎นท๎องฝาย 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

108
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม บา๎นต๎นแหนหลวง 5,960 5,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

109

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี บา๎น
ต๎นแหนหลวง 6,080 6,080 0 หมวดเงินอดุหนุน

110

โครงการควบคุมโรคพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี บา๎นต๎นแหน
หลวง 7,960 7,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

111

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  บา๎น
ทํุงแปง้ 6,080 6,080 0 หมวดเงินอดุหนุน

112
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม  บา๎นทํุงแปง้ 5,960 5,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

113
โครงการควบคุมโรคพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  บา๎นทํุงแปง้ 7,960 7,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

114

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี      
บา๎นทํุงหลุก 6,080 6,080 0 หมวดเงินอดุหนุน

115
โครงการควบคุมโรคพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  บา๎นทํุงหลุก 7,960 7,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

116
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม  บา๎นทํุงหลุก 5,960 5,960 0 หมวดเงินอดุหนุน

117

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํ
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  บา๎นแทํนทอง - ขวํงมื่น 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

118

โครงการการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ
ชมุชนของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี  บา๎นแทํนทอง - ขวํงมื่น 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

119
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม  บา๎นแทํนทอง - ขวํงมื่น 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

120
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จยาํ ต๎านภยัมะเร็ง
เต๎านม  บา๎นทํุงฟา้บด 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

121

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํ
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  บา๎นทํุงฟา้บด 6,000 6,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

122

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  บา๎นทํุงฟา้บด 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

123

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํ
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  บา๎นพระบาทยั้งหวีด 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

124

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  บา๎นพระบาทยั้งหวีด 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

125

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี  บา๎น
พระบาทยั้งหวีด 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

126

โครงการรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/หมูํบา๎น)
 ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวัฒนา
พรรณวดี  บา๎นพระเจ๎าสององค์ 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

127

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํ
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  บา๎นพระเจ๎าสององค์ 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

128

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี    
บา๎นพระเจ๎าสององค์ 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

129

โครงการรรณรงค์และแกไ๎ขปญัหายาเสพติด To be
 number one (ศูนยเ์พือ่ใจวัยรํุนในชมุชน/
หมูํบา๎น) ทูลกระหมํอมหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี  บา๎นมํวงพีน่๎อง 7,000 7,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

130

โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํ
และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี  บา๎นมํวงพีน่๎อง 5,000 5,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

131

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี  บา๎น
มํวงพีน่๎อง 8,000 8,000 0 หมวดเงินอดุหนุน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จังหวดัเชียงใหม่
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ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบภายในชุมชน  และการสรา้งความรว่มมือในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณที่ต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1
โครงการอ านวยความสะดวกด๎านการจราจร
และอบุติัภยั 16,000 15,655 345

โอนลดงบประมาณ 
4,000 บาท

2
โครงการประชาชนอุนํใจด๎วยบริการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิยคุใหมํ 24 ชั่วโมง 14,000 930.9 13,069.10

โอนลดงบประมาณ 
 6,000 บาท

3
คําพฒันาครูแกนน าโครงการรณรงค์เพือ่
ปอ้งกนัยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น 3,000 3,000 0 การศึกษา

4
คําพฒันาเจ๎าหน๎าท่ีโครงการรณรงค์เพือ่ปอ้งกนั
ยาเสพติดในโรงเรียนท๎องถิ่น 3,000 3,000 0 การศึกษา

5
โครงการรณรงค์เพือ่ปอ้งกนัยาเสพติดใน
โรงเรียนท๎องถิ่น 15,000 15,000 0 การศึกษา
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  ด้วยนวตักรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณที่
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

1 คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการ 350,000 329,194.50 20,805.50

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล 13,000 12,210 790

3

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะ
ผ๎ูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล  ผ๎ูน าชมุชนกลํุมตํางๆ และ
บคุลากรของเทศบาลต าบลบา๎นกลาง  ประจ าปงีบประมาณ
  พ.ศ. 2561 200,000 171,494 28,506

4 โครงการวันท๎องถิ่นไทย 35,000 30,800 4,200

5 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 60,000 51,640 8,360

6
โครงการอบรมใหค๎วามร๎ูแกปํระชาชนเกีย่วกบัการ
บงัคับใชก๎ฎหมายตํางๆ 20,000 16,780 3,220

7
โครงการดอกดาวเรือง  ดอกไม๎สีเหลืองถวายความภกัดี
และน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 30,000 30,000 0

8 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (คําใชส๎อย) 140,000 49,830 90,170 งานบริหารทั่วไป

9 คําวัสดุส านักงาน 370,000 352,026.90 17,973.10 งานบริหารทั่วไป

10 คําวัสดุงานบา๎นงานครัว 30,000 19,786.25 10,213.75 งานบริหารทั่วไป

11 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 50,000 21,001.97 28,998.03 งานบริหารทั่วไป

12 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 110,000 109,800 200 งานบริหารทั่วไป

13 คําวัสดุคอมพวิเตอร์ 200,000 172,760 27,240 งานบริหารทั่วไป

14 คําไฟฟา้ 780,000 759,294.11 20,705.89 งานบริหารทั่วไป

15 คําบริการโทรศัพท์ 40,000 32,860.98 7,139.02 งานบริหารทั่วไป

16 คําบริการไปรษณีย์ 60,000 44,631 15,369 งานบริหารทั่วไป

17 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 160,000 141,057.84 18,942.16 งานบริหารทั่วไป

18
โครงการบริหารจดัการศูนยป์ฏบิติัการรํวมในการชวํยเหลือ
ประชาชน 32,000 32,000 0 หมวดเงินอุดหนุน

19 โต๏ะโฟเมกา๎  จ านวน  30  ตัว 45,000 45,000 0 ครุภณัฑ์

20 เกา๎อีท้ างานจ านวน 3 ตัว 4,500 4,500 0 ครุภณัฑ์

21 พดัลมติดพนังจ านวน  5  ตัว 10,890 10,890 0 ครุภณัฑ์

22 โต๏ะประชมุหน๎าไม๎เมลามีน 12,400 12,400 0 ครุภณัฑ์

23 กล๎องวงจรปดิส านักงาน  77,944 75,000 0 ครุภณัฑ์
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  ด้วยนวตักรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

24

คําใชจ๎ํายในการจัดท าแผนพฒันา  คําสนับสนุนการ
จัดท าแผนชมุชน  แผนด าเนินงาน  รายงานติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  เทศบญัญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปฯี 100,000 54,075 45,925

25 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (คําใชส๎อย) 80,000 70,788.60 9,211.40

โอนเพิม่งบประมาณ
 40,000 บาท      
  งานรักษาความสงบ

26 คําวัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 10,000 9,750 250

โอนลดงบประมาณ 
 10,000  บาท   
งานรักษาความสงบ

27 คําวัสดุกอํสร๎าง 20,000 9,792.74 10,207.26 งานรักษาความสงบ

28 คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 15,695 4,305 งานรักษาความสงบ

29 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 190,000 170,977.60 19,022.40

โอนเพิม่งบประมาณ
 40,000 บาท      
  งานรักษาความสงบ

30 คําวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 0 0 0

โอนลดงบประมาณ 
 20,000  บาท  
งานรักษาความสงบ

31 คําวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 29,670 330 งานรักษาความสงบ

32 เปลล าเลียงผ๎ูปว่ย  8,000 8,000 0 ครุภณัฑ์

33 เคร่ืองวัดความดันแบบอตัโนมัติ       2,450 2,400 50 ครุภณัฑ์

34
เคร่ืองวัดระดับน้ าตาลในเลือดชนิดเชื่อมตํอกบั
คอมพวิเตอร์ได๎ 2,800 2,800 0 ครุภณัฑ์

35
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (งบลงทุน  
หมวดครุภณัฑ์) 200,000 178,476 21,524

โอนเพิม่งบประมาณ
 100,000 บาท  
งานรักษาความสงบ

36 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (คําใชส๎อย) 5,000 4,000 1,000

โอนลดงบประมาณ 
 15,000 บาท    
งานสร๎างความ
เขม๎แขง็ของชมุชน
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  ด้วยนวตักรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณท่ีต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

37 คอมพวิเตอร์จอขนาดไมํน๎อยกวํา  19  นิ้ว 22,000 21,500 500 โอนเพิม่งบประมาณ

38 เคร่ืองท าน้ าร๎อน - เยน็ 4,990 4,990 0 โอนเพิม่งบประมาณ

39 โทรทัศน์ LED จอขนาดไมํน๎อยกวํา 49 นิ้ว 17,500 15,990 1,510 โอนเพิม่งบประมาณ

40 โปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง 42,500 42,000 500 โอนเพิม่งบประมาณ

41 คําวัสดุการเกษตร 50,000 22,900 27,100

42 เงินคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎าง 230,000 56,400 173,600

โอนงบประมาณเพิ่ม  
200,000  บาท  งาน
บริหารงานคลัง

43 คําเบี้ยประกนัภยั 3,000 968.35 2,031.65 งานบริหารงานคลัง

44 คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการ    40,000 27,480 12,520 งานบริหารงานคลัง

46
โครงการอบรมให๎ความร๎ูแกคํณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 10,000 9,873 127 งานบริหารงานคลัง

47 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (คําใชส๎อย) 40,000 4,640 35,360 งานบริหารงานคลัง

48 คําวัสดุส านักงาน 80,000 45,997.20 34,002.80 งานบริหารงานคลัง

49 คําวัสดุงานบา๎นงานครัว 3,000 1,200 1,800 งานบริหารงานคลัง

50 คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 12,800 7,200 งานบริหารงานคลัง

51 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 30,000 23,440 6,559.20 งานบริหารงานคลัง

52 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000 4,292 5,708 งานบริหารงานคลัง

53 คําบริการไปรษณีย์ 1,000 0 1,000 งานบริหารงานคลัง

54 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,000 0 12,000 งานบริหารงานคลัง

55 คอมพวิเตอร์ส านักงาน 16,000 15,900 100 งานบริหารงานคลัง

56 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า   3,300 3,300 0 ครุภณัฑ์

57 ต๎ูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน  จ านวน  6  ใบ 33,000 30,000 3,000 ครุภณัฑ์

58 ต๎ูเกบ็เอกสารเหล็ก  จ านวน  1  ใบ 4,000 3,600 400 ครุภณัฑ์

59 เกา๎อีส้ านักงาน 1,700 1,500 200 ครุภณัฑ์

60 โต๏ะท างานเหล็ก 4,500 3,900 600 ครุภณัฑ์

61 โต๏ะวางคอมพวิเตอร์ขนาดไมนํ๎อยกวํา  80x60x75  เซนติเมตร 1,700 1,500 200 ครุภณัฑ์

62 โต๏ะวางคอมพวิเตอร์ขนาดไมนํ๎อยกวํา  120  เซนติเมตร 3,100 2,900 200 ครุภณัฑ์
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี  ด้วยนวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม

ล าดับที่ โครงการ , กจิกรรม งบประมาณที่ต้ังไว๎
งบประมาณที่

ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

63 คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการ 150,000 123,396 26,604 การศึกษา

64 โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากร 50,000 49,936 64
โอนงบประมาณเพิ่มกอง

ศึกษา

65 โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10 20,000 20,000 0

66 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (ใชส๎อย) 45,000 41,170 3,830 การศึกษา

67 คําวัสดุส านักงาน 30,000 28,134 1,866 การศึกษา

68 คําวัสดุงานบา๎นงานครัว   20,000 19,773 227 การศึกษา

69 คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 5,000 0 5,000 การศึกษา

70 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 30,000 29,837.80 162.2 การศึกษา

71 คําวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 5,000 240 4,760 การศึกษา

72 คําวัสดุกอํสร๎าง 120,000 72,705 47,295 การศึกษา

73 คําวัสดุการเกษตร 10,000 9,850 150 การศึกษา

74 คําวัสดุกฬีา 10,000 10,000 0 การศึกษา

75 คําวัสดุการศึกษา 50,000 34,500 15,500 การศึกษา

76
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร๎อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) 4,300 4,300 0 หมวดครุภณัฑ์

77
เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต  โรงเรียนเทศบาล 1    (ทุํงฟา้บด
ราษฎร์บ ารุง) 300,000 300,000 0 หมวดครุภณัฑ์

78 เคร่ืองเลํนสนาม 58,315 58,315 0 หมวดครุภณัฑ์

79 คําจ๎างเหมาบริการ 3,182,758 3,125,029 57,729 สาธารณสุข

80 คําเบี้ยประกนั 30,000 5,204.48 24,795.52 สาธารณสุข

81 คําโฆษณาและเผยแพรํ 8,000 1,600 6,400 สาธารณสุข

82 คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการ 40,000 30,984.50 9,015.50 สาธารณสุข

83 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (ใชส๎อย) 200,000 151,079.85 48,920.15 สาธารณสุข

84 คําวัสดุงานบา๎นงานครัว 90,000 68,905 21,095 สาธารณสุข

85 คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 70,000 3,380 66,620 สาธารณสุข

86 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 300,000 257,205.15 42,794.85 สาธารณสุข

87 คําวัสดุวิทยาศาสตร์ 80,000 41,062.56 38,937.44 สาธารณสุข

88 คําวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 25,000 18,600 6,400 สาธารณสุข
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  ด้วยนวตักรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม

ล าดับท่ี โครงการ , กจิกรรม งบประมาณที่ต้ังไว๎
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

89 คําวัสดุกอํสร๎าง 40,000 5,188.43 34,811.57 สาธารณสุข

90 คําวัสดุอืน่ๆ 32,000 29,200 2,800 สาธารณสุข

91 คําไฟฟา้ 203,500 203,137.54 362.46 สาธารณสุข

92 คําน้ าประปา 50,000 36,523 13,477 สาธารณสุข

93 พดัลมติดผนัง 5,580 5,580 0 หมวดครุภณัฑ์

94 พดัลมดูดอากาศ 6,550 6,500 0 หมวดครุภณัฑ์

95 ฉากกัน้หอ๎งชนิดแผํนทึบคร่ึงกระจกใส 22,000 16,450 5,550 หมวดครุภณัฑ์

96 คอมพวิเตอร์ส านักงาน 16,000 16,000 0 หมวดครุภณัฑ์

97
เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร๎อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) 4,300 4,300 0 หมวดครุภณัฑ์

98 ผ๎ามํานพร๎อมอปุกรณ์ 14,656 14,000 656 หมวดครุภณัฑ์

99 รถบรรทุก 1,838,000 1,838,000 0 หมวดครุภณัฑ์

100 เคร่ืองส ารองไฟฉกุเฉนิ  ชนิดหลอดไฟ  LED 9,000 9,000 0 หมวดครุภณัฑ์

101 ปรอทวัดไข๎ 5,467 5,000 467 หมวดครุภณัฑ์

102 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (งบลงทุน) 350,000 272,850 77,150

103 คําจ๎างเหมาบริการ 161,500 121,000 40,500 ชาํง

104 คําใชจ๎ํายในการเดินทางไปราชการ 35,000 26,120 8,880 ชาํง

105 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพยสิ์น (ใชส๎อย) 250,000 239,257.53 10,742.47 ชาํง

106 คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 60,000 54,500 5,500 ชาํง

107 คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 360,000 310,104.20 49,895.80 ชาํง

108 คําวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 30,000 20,260 9,740 ชาํง

109 คําวัสดุกอํสร๎าง 317,900 286,494.58 31,405.42 ชาํง

110 คําวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 150,000 144,640 5,360 ชาํง

111 คําวัสดุการเกษตร 50,000 17,280 32,720 ชาํง

112
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน จอภาพขนาด
ไมํน๎อยกวํา  19  นิ้ว  จ านวน  2  เคร่ือง 60,000 58,000 2,000 ครุภณัฑ์

113
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) 
 จ านวน  2 เคร่ือง 15,400 15,400 0 ครุภณัฑ์

114 ล๎อวัดระยะแบบล๎อลาก จ านวน 1 ชดุ 6,500 6,500 0 ครุภณัฑ์
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ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ี  ด้วยนวตักรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม

ล าดับที่ โครงการ , กจิกรรม งบประมาณทีต้ั่งไว๎
งบประมาณที่
ด าเนินการ คงเหลือ หมายเหตุ

115 ไม๎ดึงฟวิส์ จ านวน 1 ชดุ 16,050 16,050 0 ครุภณัฑ์

116 ปัม๊น้ าลึก Submersible Pump 43,000 42,500 500 ครุภณัฑ์

117 สัญญาณไฟกระพริบ 43,500 36,000 7,500 ครุภณัฑ์

118 คําจัดซ้ือวัสดุซํอมแซมถนน ทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง 400,000 397,650 2,350 งบลงทนุ

119 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอํสร๎าง 107,450 32,314.24 75,135.76 งบลงทนุ

120 กระจกโค๎งจราจร 24,500 24,500 0 ครุภณัฑ์

สรปุรายงานการติดตามประเมินผลแผนการปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2561

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวดัเชียงใหม่
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การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

1.  ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การพัฒนาในด้านโครงสรา้งพืน้ฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้แก่  การกอ่สรา้ง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ในด้านการ

คมนาคม  การไฟฟูา  และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารสถานที่ต่างๆ  ส าหรับการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

สามารถตอบสนองความต้องการภายในพื้นที่ไดคอ่นข้างดี  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

แต่อาจยังติดขัดเรื่องงบประมาณที่ยังคงไม่เพียงพอ  

2.  ด้านเศรษฐกจิ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ด าเนินการในการส่งเสริมอาชีพ  ให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งการให้การสนับสนุนหน่วยงาน  

ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องโครงการฯ  ซึ่งได้ด าเนินการเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้   

 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และบรรลุ

วัตถุประสงคข์องการพัฒนาได้เป็นอย่างดี  ทั้งในด้านการจัดการขยะภายในชุมชน  การสนับสนุนชุมชนในการรักษาความ

สะอาด  การปลูกต้นไม้ในพืน้ที่เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว  ฯลฯ  เป็นต้น 

4.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีฯ 

การพัฒนาในด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีต่างๆ  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง   

ได้ด าเนินการและรว่มมือกับชุมชนรว่มถึงการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ  ด าเนินการจัดกิจกรรม  ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชนคอ่นข้างดี  และสามารถบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี 

5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี     

ไม่วา่จะเป็นในด้านการส่งเสรมิสขุภาพอนามัย  ด้านการศึกษา  วิชาการ  สาธารณสุข  และสุขอนามัยให้แก่ประชาชนทุก

เพศ  ทุกวัย  ทั้งนีห้ากมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสรมิคุณภาพชวีิตก็จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 

6.  การจัดระเบียบภายในชมุชนการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ให้บริการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันสาธารณภัย  เช่น  ภัยแล้ง  

อุทกภัย  วาตภัย  ฯลฯ  ภายในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  รวมทั้งการอ านวยการส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่  

ทั้งได้ด าเนินการเองและรว่มมือกับชุมชน  เป็นต้น 

7.  การบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

การพัฒนาในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ได้ด าเนินการในด้านความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ระเบยีบฯ ของทางราชการ  การจัดกจิกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  การสร้าง

แรงจูงใจในการท างาน  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์ เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการ  เพื่อให้การบริหารจัดการและการ

ให้บริการประชาชน  เป็นไปอย่างทั่วถงึและมีประสิทธิภาพ 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 



                                     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส านักปลัดเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ที ่ ชม  53001.7/639     วันที่  7  ธันวาคม    2561 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปี  2561       
        (เดือนธันวาคม) 
............................................................................................................................. ..................................... 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม      
ของทุกปี”  นั้น 
 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เพ่ือท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี  2561  (เดือน
ธันวาคม)  ในวันที่  7  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
ชั้น  3  ซึ่งผลจากการประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
  ผลส าเร็จการน าโครงการมาสู่การปฏิบัติตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2561  รอบเดือนธันวาคม  
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  

  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท  โครงการตามแผนด าเนินงานมีทั้งหมด  27  
โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  42  โครงการ  เนื่องจากมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมโดยตั้ง
เป็นรายการใหม่  และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบางส่วน  จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานมากกว่า
จ านวนโครงการที่ตั้งเอาไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  คิดเป็นร้อยละ  155.55    
  2.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  โครงการตาม
แผนด าเนินงานมีทั้งหมด  6  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
83.33 
  3.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  โครงการ
ตามแผนด าเนินงานมีทั้งหมด  7  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  7  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  100 
  4.  ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โครงการตามแผนด าเนินงานมีทั้งหมด  12  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  23  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  191.6  เนื่องจากมีการแยกโครงการออกมาเป็นโครงการย่อย  จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานมากกว่า
จ านวนโครงการที่ตั้งเอาไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  คิดเป็นร้อยละ  191.6 
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  5.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  โครงการตามแผน
ด าเนินงานมีทั้งหมด  120  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  131  โครงการ   เนื่องจากมีการ
โอนงบประมาณเพ่ิมเติมโดยตั้งเป็นรายการใหม่  และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบางส่วน  จึงท า
ให้ผลการปฏิบัติงานมากกว่าจ านวนโครงการที่ตั้งเอาไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
คิดเป็นร้อยละ  109.16 
  6.  ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
โครงการตามแผนด าเนินงานมีทั้งหมด  7  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  5  โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ  71.42 
  7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  โครงการตามแผน
ด าเนินงานมีทั้งหมด  140  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  120  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
85.71 
 
  ระดับความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้แบบสอบถาม (แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  โดยได้ผลดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  1  ร้อยละ  89.04 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  2  ร้อยละ  86.98 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  3  ร้อยละ  87.77 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  4  ร้อยละ  87.93 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  5  ร้อยละ  88.25 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  6  ร้อยละ  85.87 
  ยุทธศาสตร์  ด้านที่  7  ร้อยละ  86.82 
   
  ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้งองค์กรในด้านต่างๆ  ประกอบไปด้วย 
   1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ  ,  กิจกรรม 
   2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ  ,  กิจกรรม 
   3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ , กิจกรรม 
   4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ , กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
   5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ , กิจกรรม 
   6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   7.  ผลการด าเนินการโครงการ , กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ , กิจกรรม 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  และประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจ 
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  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้แก่  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ในด้านการคมนาคม  การไฟฟ้า  และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารสถานที่ต่างๆ  ส าหรับการด าเนินการใน
รอบปี   ที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการภายในพ้ืนที่ไดค่อนข้างดี  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี  แต่อาจยังติดขัดเรื่องงบประมาณท่ียังคงไม่เพียงพอ  
  2.  ด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ด าเนินการในการส่งเสริมอาชีพ  ให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งการให้การสนับสนุน
หน่วยงาน  ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ซึ่งได้ด าเนินการเป็นไปตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้   
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี  ทั้งในด้านการจัดการขยะภายในชุมชน  การสนับสนุนชุมชนในการ
รักษาความสะอาด  การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียว  ฯลฯ  เป็นต้น 
  4.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ 
 การพัฒนาในด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีต่างๆ  ของเทศบาลต าบล
บ้านกลาง   ได้ด าเนินการและร่วมมือกับชุมชนร่วมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ  ด าเนินการจัด
กิจกรรม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างดี  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี 
  5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี     ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ด้านการศึกษา  วิชาการ  สาธารณสุ ข  และ
สุขอนามัยให้แก่ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทั้งนี้หากมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  6.  การจัดระเบียบภายในชุมชนการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ให้บริการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย  เช่น  
ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย  ฯลฯ  ภายในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  รวมทั้งการอ านวยการส่งเสริมเพ่ือลด
อุบัติเหตุในพื้นที่  ทั้งได้ด าเนินการเองและร่วมมือกับชุมชน  เป็นต้น 
  7.  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 การพัฒนาในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ได้ด าเนินการในด้านความพร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ระเบียบฯ ของทางราชการ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  การสร้างแรงจูงใจในการท างาน  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการ  เพ่ือให้
การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน  เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลชื่นชมเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ตรงเวลา  
เช่น  โครงการตามพระราชด าริ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านสาธารณสุข 
 2.  การด าเนินการโครงการต่างๆ  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ควรที่จะปรับให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น  
เพราะทุกปีก็จะมีโครงการซ้ า  โครงการเดิมๆ  เสมอ 
 





 


