
   
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าผา 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าผา  ( พ.ศ. 2561 -2565 )  
     *********************** 
 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าผา    ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าผา  
( พ.ศ. 2561 -2565 )   ไปแล้วนั้น   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2562  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๘   (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2561 ) ข้อ 12 และข้อ 13   รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่    9    เดือนมีนาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                  

   สมยศ   สาปค า 
              (นายสมยศ   สาปค า) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลท่าผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)  และตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่  6  พฤศจิกายน 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เทศบาลน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 19 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ 5 
   ๓.๕ กลยุทธ์ 4.5 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ ์ 4.5 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 4.5 
   ๓.๘ แผนงาน 5 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 96.5 
 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนท่ีได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 9 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณ 
    ได้ถูกต้อง 

5 



   
 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
         และสังคมแห่งชาต ิ

5 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  4 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
         มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

   ๕.๙ งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
            ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

5 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 
รวมคะแนน 95 

 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
                                                    

   การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562) ในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร ์

 จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 

ใน
แผนพัฒนา 

ได้รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

ไม่ได้รับการ
อนุมัติ

งบประมาณ 

น าไป 
ปฏิบัติ
จริง 

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

งบประมาณที่
ได้รับ 

การอนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์การส่ง-
เสรมิสังคมใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู่ มีความ 
อยู่ดีมีสุข 

27 18 9 14 12,650,000 19,565,600 13,613,744 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
ความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมประเพณ ี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 7 5 7 463,000 413,000 461,800 

ยุทธศาสตร์การเสรมิ-
สร้างพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน 

39 27 12 19 1,795,000 2,212,400 2,063,740 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 4 1 0 320,000 170,000 0 

ยุทธศาสตร์การอนุ-
รักษ์ทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 3 5 3 310,000 140,000 117,736 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

37 16 21 15 8,741,250 3,585,800 3,199,084 

 

รวม 
 

128 
 

75 
 

53 
 

58 
 

24,279,250 
 

26,086,800 
 

19,456,104 
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สรุป  1. จ านวนโครงการ 

    1.1 ในปี 2562 เทศบาลต าบลท่าผา มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562(ผ.01) 
          จ านวน  128  โครงการ   

1.2  ได้รับการอนุมัติโครงการ  จ านวน  75  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  58.59 
              1.3 ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ  จ านวน  53  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  41.40 
              1.4 สามารถน าไปปฎิบัติจริง จ านวน  58  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.31 

2.จ านวนงบประมาณ  
    2.1  งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ผ.01 ) จ านวน 24,279,250 บาท 
           ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 26,086,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  100 

2.2  งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  จ านวน   
           26,086,800 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  19,456,104บาท 

                     คิดเป็นร้อยละ   74.58 
        หมายเหตุ  1.โครงการในแบบ ผ.02/1 (ปี 2562)โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  11  โครงการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน  1,737,000  บาท  

1.1 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านนางแตน หมู่ 1   เบิกจ่าย 
งบประมาณ จ านวน   698,888  บาท 

1.2 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย  15  บ้านนางแตน  หมู่ 1 
         เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  210,000  บาท 

1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  ซอย 16 (ทางเข้าวัดนางแตน)   
         บ้านนางแตน หมู่ 1   เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  280,000  บาท 

1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า หมู่ 4  ต าบลท่าผา  เบิกจ่ายงบประมาณ        
จ านวน  304,000  บาท 

2.โครงการในแบบ ผ.03 (ปี 2562) การจัดหาครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน  351,900  บาท  
                   2.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  47,500 บาท 
      2.2 ถังออกซิเจน  ขนาด 6 คิว พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด  งบประมาณ  15,400 บาท 
      2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เครื่อง  งบประมาณ  85,000 บาท 
      2.4 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ซุ้ม งบประมาณ  98,000 บาท 
      2.5 เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 5 เครื่อง  งบประมาณ 3,500  บาท 
      2.6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  70,200  บาท 
      2.7 จอรับภาพแบบขาตั้งพ้ืน จ านวน 1 จอ งบประมาณ  2,300  บาท 
      2.8 ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000  บาท  
                              (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
 
 
 



   
 

 
         -4- 

การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2562) ในเชิงคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   มีความอยู่ดี  มีสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 

งบประมาณ 
ทีด่ าเนินการ

จริง 

เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้สูงอาย ุ 20,000 40,248  150 คน ใช้งบ สปสช. ,  
งบของเทศบาล 

2 โครงการส่งเสริมดา้นท่ีพักอาศัยตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทย 

20,000 42,500 2 ราย 
หมู่ 1 , หมู่ 9 

ใช้งบ พมจ.ล าปาง 

3 โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก  10,000 215,245 แจกทรายอะเบต ,
กิจกรรมรณรงค์ ,
พ่นหมอกควัน 8 

หมู่บ้าน  

ใช้งบ สปสช. , งบ
ค่าวัสดุของ
เทศบาล 

4 โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย 20,000 19,704 80 คน  
5 โครงการเสรมิสร้างพัฒนาเด็ก สตรี และ

ครอบครัว 
20,000 12,468 60 ครอบครัว  

6 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 0 -  
7 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,143,600 10,170,400 1,200 ราย  
8 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,880,000 2,736,000 270 ราย  
9 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์
102,000 96,000 16 ราย  

10 โครงการสงเคราะห์ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีเทศบาล 

20,000 0 -  

11 โครงการป้องกัน/ลดอุบัตเิหตุทางการจราจร 10,000 0 -  
12 โครงการป้องกันแก้ไขปญัหาสาธารณภยั 20,000 19,920 ก่อสร้างฝาย  

หมู่ 1 ,หมู่ 3 
จัดหากระสอบ 

3,320 ใบ 

 

13 โครงการฝึกอบรม อส.เครือข่ายปอ้งกันไฟป่า 10,000 9,664 1 ครั้ง/ป ี  
14 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 
20,000 0   

15 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

40,000 39,912 200 คน  

16 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพฯ 

40,000 39,968 200 คน  

17 โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be n0.1  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ 

80,000 79,872 อบรม  200 คน 
ปั่นจักรยาน  
280 คน 

 

18 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 91,843 7 กิจกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความม่ันคงทางวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการธรรมะสร้างสุข 8,000 7,600 50 คน  
2 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดดอยน้อย 100,000 98,500 จัดกิจกรรม  

17 เม.ย 
 

3 โครงการล่องสะเปาหมู่เฮาชาวท่าผา 170,000 153,700 จัดกิจกรรม  
25 ต.ค 

 

4 โครงการร้อยรวมคนสามวัย สานสายใยรัก
ครอบครัว (รดน้ าด าหัวปีใหม่เมือง) 

100,000 100,000 จัดกิจกรรม  
9 เม.ย 

 

5 โครงการสภาวฒันธรรมต าบลทา่ผา 10,000 10,000 - งบนอก 
6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น การแข่งขันตีก๋องปูจา 
5,000 5,000 ทค.ไหล่หิน  

7 อุดหนุนโครงการจัดงานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนครล าปาง 

20,000 20,000 ทต.เกาะคา  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชน เวที
ประชาคมจัดท าแผนพฒันา/แผนชุมชน 

30,000 10,187 ประชาคม
ต าบล 1 ครั้ง 

 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 0 -  
3 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหนู 25,000 12,625 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 80,000 75,000 จัดกิจกรรม 
12 ม.ค 

 

5 โครงการพัฒนาเสริมสร้าง IQ และ EQ 6,000 6,000 80 คน  
6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 595,800 591,170 ศูนย์เด็กเล็ก   
7 โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภมูิปัญญา 2,000 2,000 30 คน  
8 โครงการโภชนาการสมวยั 13,000 13,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

9 โครงการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 10,000 10,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

10 โครงการศูนย์เด็กอ่อนหวานเพื่อหนูน้อยฟัน
สวยยิ้มสดใส 

8,000 8,000 80 คน ใช้งบฯ สปสช. 

11 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนโครงการตาม
แนวพระราชด าร ิ

30,000 7,500 -  

12 โครงการวันปิยมหาราช 3,000 1,000 จัดกิจกรรม 
23 ต.ค 

 

13 โครงการจัดนิทรรศการในงานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช                                                                   

40,000 38,000 1 ครั้ง  



   
 

14 โครงการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐ 30,000 0   
15 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 20,000 0   
16 โครงการจัดการเลือกตั้ง 300,000 0   
17 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ของเทศบาล 
80,000 0 -  

18 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารฯ 

20,000 11,448 60 คน  

19 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

174,600 174,600 ปูพ้ืนกระเบื้อง
ศูนย์เด็กเล็ก 

 

20 โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000 725,720 8 หมู่บ้าน  

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ 10,000 0   
22 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร,สท.,พนักงาน,แกนน า,อสม 
100,000 0   

23 โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000 0 -  
24 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 10,000 9,690 60 คน  
25 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน 270,000 262,800 1 โรงเรียน  
26 จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 97,000 97,000 1 ซุม้  
27 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 

การจัดการศึกษา 
8,000 8,000 ศูนย์เด็กเล็ก  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 30,000 0  ใช้งบประมาณ 
สสส. 

2 โครงการเพิ่มผลผลติแก่เกษตรกร 20,000 0 - ใช้งบประมาณ 
สสส. 

3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคา
ผลผลติตกต่ า 

20,000 0   

4 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 0   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการประกวดหมู่บ้านนา่มอง น่าอยู ่ 20,000 19,368 8 หมู่บ้าน  
2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ขยะเหลือ

ศูนย์ 
20,000 17,368 8 หมู่บ้าน  

3 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการร่วมด้าน
การจัดการขยะ 

100,000 81,000 อุดหนุน อบจ.
ล าปาง 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย 
ที่ได้จริง 

 
หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 หมู่ 2 
บ้านใหม่ 

400,000 372,500 กว้าง 3 ม. 
ยาว 223 ม. 

 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 10 หมู่ 5 บ้านนา
เวียง 

58,000 49,000 กว้าง 4 ม. 
ยาว 260 ม. 

 

3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 10,000 71,00   
4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในการขยายเขต

ไฟฟ้า 
193,200 190,984 หมู่ 5-,หมู่ 6  

5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาคในการขยาย
เขตประปา 

398,000 398,000 หมู่ 3  

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบ
น้ าพลังไฟฟ้า 

10,000 0   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/1 หมู่ 1 
บ้านนางแตน 

515,000 379,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 285 ม. 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 13/1 หมู่ 2 บ้านใหม่ 

90,000 88,000 กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 40 ม.- 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 17 ม. 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตดัใหม่หลัง
วัด  นาเวียง หมู่ 5 บ้านนาเวียง 

142,000 133,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 77 ม. 

 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9/1 หมู่ 5 
บ้านนาเวียง 

172,000 168,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 96 ม. 

 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัด ซอย 
10/1 หมู่ 8 บ้านศาลาบัวบก 

109,200 109,200   

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคน
เดิน ซอยข้างบ้าน คุณศรีค า  พยอม  หมู่ที่ 1  
บ้านนางแตน 

88,900 33,800 กว้าง 1.2 ม. 
ยาว 43 ม.- 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 31 ม. 

 

13 โครงการก่อสร้าง บ่อคอนกรีต ค.ส.ล.เพื่อรับ
น้ าบนดินบริเวณข้างวัดท่าช้าง หมูท่ี่ 6 บ้าน
ท่าช้าง 

65,000 65,000 กว้าง 1 ม. 
ยาว 2 ม. 
ลึก 2 ม. 

 

14 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหน้าวัดศาลาบัวบก -ซอย 4 บ้าน
ศาลาเม็ง   หมู่ที่ 8-9 บ้านศาลาบวับกถึงบ้าน
ศาลาเม็ง 

522,000 326,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 580 ม. 

 

15 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตบ้านศาลาบัวบก ซอย 11และซอย 8  

382,500 450,000 กว้าง 3 ม. 
ยาว 425 ม. 

 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล . ถนน
สายหลัก - ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านศาลาหม้อ 

430,000 429,500 ในกว้าง0.30 ม. 
ยาว 67 ม. 

หนา 0.12 ม. 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  41,561,277.94  บาท  แยกเป็น 

หมวด ประเภท จ านวน 
ภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 135,226.35 
207,966.75 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่ 53,705.40 
 ภาษีป้าย 19,035.00 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,977.90 
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 145,260.00 
195,390.90 บาท ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้ง 1,430.00 
 สถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,320.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,800.00 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 6,570.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 28,650.00 
 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 623.00 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 600.00 
 ค่าใบอนุญาตขอใช้เสียง 160.00 
รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 166,634.39 
166,634.39 บาท   
รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 87,317.00 
118,867.00 บาท ค่าขายแบบแปลน 31,500.00 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้ 50.00 
ภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 539,761.49 
19,968,931.04 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. 9,684,456.05 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1 ใน 9 2,203,688.88 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,968.60 
 ภาษีสรรพสามิต 4,555,870.35 
 ค่าภาคหลวงแร่ 548,630.70 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,951.97 
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมประมวลกฎหมายที่ดิน 
2,312,603.00 

เงินอุดหนุน 
20,903,487.86 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป 18,815,274.66 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,088,213.20 
 รวมทั้งหมด 41,561,277.94 
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    สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  รวมทั้งสิ้น  37,358,319.70  บาท แยกรายละเอียดดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย         เงินงบประมาณ       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบกลาง 13,727,461.80 บาท 12,985.20 บาท 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 11,105,842.39 บาท 432,840.00 บาท 
ค่าตอบแทน 406,863.53 บาท - บาท 
ค่าใช้สอย 4,010,770.84 บาท 97,600.00 บาท 
ค่าวัสดุ 1,334,150.64 บาท 21,900.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 546,752.74 บาท - บาท 
รายจ่ายอื่น - บาท - บาท 
เงินอุดหนุน 937,784.56 บาท - บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 320,880.00 บาท 30,000.00 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,879,600.00 บาท 1,492,888.00 บาท 

รวม 35,270,106.50 บาท 2,088,213.20 บาท 
 
              โครงการที่มิได้เบิกจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่เทศบาลได้ด าเนินการโดยใช้
เงินงบประมาณในส่วนอื่น 
1.ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน  345,805.00 บาท 

1.1 เทศบาลต าบลท่าผาสมทบงบประมาณ  จ านวน  150,000  บาท 
1.2 ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สปสช.แห่งชาติ จ านวน  205,740  บาท 
1.3 เงินเหลือจ่ายจากกองทุนฯ สปสช.   จ านวน  20,827.20  บาท 

 

2.เงินงบประมาณโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชนเพ่ือสุขภาวะกับ สสส.   จ านวน    
   100,000.00  บาท   

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
1 จัดท าแผนสร้างระบบอาหารชุมชน 10,000.00 
2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

-การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย  
( การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย ,การผลิตชาเชียงดา) 

25,000.00 

3 โครงการสร้างอาสาสมัครด้านการเกษตรปลอดภัย 5,000.00 
4 โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดภัย จ.เชียงใหม่ 20,000.00 
5 โครงการแจกเมล็ดพันธ์พืชแก่เกษตรกร 10,000.00 
6 โครงการรณรงค์สนับสนุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค  20,000.00 
7 จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/อส.รักษ์โลก 10,000.00 
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ข้อสังเกต  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 70 % ขึ้นไป น าไปใช้จ่าย 
   ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้มีงบประมาณในการด าเนินงานด้านอื่นๆ  
   ไม่เพียงพอ 

     2.มขี้อจ ากัดด้านกฎหมาย ที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการบางอย่างได้ เช่นการสมทบกองทุนสวัสดิการ 
        ชุมชน การอุดหนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าพลังไฟฟ้า   การจัดงานประเพณีต่าง ๆ 

 3.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าเพ่ิมข้ึน แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
             เท่าเดิม และมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการมากข้ึน 

4.เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
5.โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมากและใช้เงินงบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการ 
   ได้ทั้งหมด การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นล่าช้า  
6.ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้เข้าร่วมโครงการสานพลังเครือข่ายสร้างระบบอาหารชุมชน 
   เพ่ือสุขภาวะกับ สสส.  และได้ใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร โดยไม่ต้องใช้ 
   เงินงบประมาณในเทศบัญญัต ิ
7. งบประมาณที่เทศบาลสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช) ได้น าไปด าเนินการ 
   งานด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อสม.ในต าบล และเจ้าหน้าที่ รพสต. ทั้งสองแห่งโดยไม่ต้องใช้ 
   เงินงบประมาณในเทศบัญญัต ิ
8.โครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรากฎในแผนพัฒนามีเป็นจ านวนมาก  
   เทศบาลสามารถน ามาด าเนินการได้เพียง 40 % เท่านั้น เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ซึ่งในแต่ 
   ละปีเทศบาลจะมีงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประมาณ 3 – 4  ล้านบาท 
9.โครงการแต่ละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีการ 
   จัดล าดับความส าคัญในเวทีประชาคมระดับต่างๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการให้น าโครงการ 
   ทุกโครงการที่เสนอในเวทีประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจากการติดตามประเมินผลแผนฯ  
   จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนฯ มีจ านวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพของ 
   เทศบาลที่จะด าเนินการได้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


