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สวนท่ี 4 

 

 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  ในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3) และในการประเมินผลนั้น จะตองดําเนินการประเมิน

คุณภาพของแผนยุทธศาสตร การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง

ติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3)  และในการประเมินแผนนั้นจะตอง 

ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น

จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 12 (3) “รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ

สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ”  และขอ 

13 (5) “ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอม

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน

นบัแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอย ปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

การติดตามและประเมินผล 
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  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  2  การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   

 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 

แบบท่ี  2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 



 

  

 

       
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจาํปงบประมาณ  2564 

 

 

 

 

   

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

อาํเภอเมืองสุพรรณบรุี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

      กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน อยางยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลองกับ

แผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา            

ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมี

การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใช

เปรยีบเทียบการทางานของปที่ผานมาอีกดวย  
 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548                        

และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเคร่ืองมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึง

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจึงตองมีเคร่ืองมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมาย

หรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ  “ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 
  

1.ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย             

ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน 

พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน 

โครงการได อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหาปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคญั ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง 

งบประมาณในการดําเนินงาน 

 2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบดูวา แผนงาน 

โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด ไวหรือไม

อยางไร  

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา อุปสรรค

อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ พัฒนาทองถ่ิน 

และขั้นตอนตาง ๆ ในการดาํเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
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4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการ ดําเนินงานตาม

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ และกําหนด

ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 

( weaknesses) โ อ ก า ส  ( opportunities) ป ญ ห า ห รื อ อุ ป ส ร ร ค  ( threats) ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น                              

(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรงุแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลอง 

กับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน 
 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว วาสิ่งใด

ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ เพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเร่ืองใด จึงไดกําหนดเปน วัตถุประสงคไดดังนี้  

1. เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งจะชวยตอบสนอง

ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรบัปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ 

ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว  

3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5. เพ่ือสรางความรบัผิดชอบของผูบรหิารทองถ่ิน ปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง ทุกระดับขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป อยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลวุัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

หรอืสังคมสวนรวมมากที่สุด  

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/

โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3.ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 ดังน้ี   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       

5)  ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3)   

ขั้นตอนท่ี 5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขอ 29 (3)   
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ขันตอนการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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4. เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  

4.1) เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  

แบบที่ 1 การกํากับจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แบบประเมินคณุภาพของแผนพัฒนา 

ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

การตดิตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ               

แยกเปน หัวขอไดดังนี้  

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ ตาม

โครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ 

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน 

ปจจุบันและอนาคต 

 3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 

และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมลูตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 

ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมลูที่เปนจริง ทําใหไดรับ

ความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ  

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ 

โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรอืรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(สํานักปลัดเทศบาล) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ)) 

1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ  333,441  -  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  - -  
อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

3 โครงการวนัสําคัญของชาต ิศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย  14,055  -  

4 โครงการสงเสริมความปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา  
- -  

อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

5 อุดหนุนเทศบาลตําบลรั้วใหญ ศูนยปฏบิัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนของ อปท. อ.เมืองสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2564  
15,000  -  

6 อุดหนุนศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบุร ี  

ตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จ.สุพรรณบุรี  
60,000  -  

7 โครงการชวยเหลือผูประสบเหตุสาธารณภัยในเขตเทศบาล 

ตําบลโพธิ์พระยา     
- -  

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก 

ไมมีเหตสุาธารณภัยฯ 

8 โครงการต้ังจุดบริการ / จุดพักรถชวงเทศกาลสําคัญ  360  -  
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(สํานกัปลัดเทศบาล) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

 หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ)) 

9 โครงการฝกอบรมซอมแผนสาธารณภยั  - -   อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

10 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาล -  -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

1 โครงการประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 1,925  -  

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวโพธิ์พระยา 

 

- 

 

  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองการศึกษา) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

1 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 153,745  - - 

3 คาจัดการศึกษาสําหรบัศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 74,850  - - 

4 โครงการกิจกรรมคนดีศรีโพธิ์พระยา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

5 โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของเด็กอนุบาลกอนวัยเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

6 โครงการจัดทําสารสัมพันธ 5,000  - - 

7 โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนอนุบาลกอนวัยเรียน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

6,225  - - 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 

โพธิ์พระยา 

30,000  - - 

 

 

-9- 



 

 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองการศึกษา) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

9 โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอของ เด็กนักเรียนอนุบาล 

กอนวยัเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

2,490  - - 

10 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโพธิ์พระยา 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโพธิ์พระยา 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

12 โครงการวันไหวครูของศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

13 โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

14 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานักเรียนอนุบาล 

กอนวยัเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 423,100  - - 

16 โครงการหนูนอยฟนสวย - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองการศึกษา) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

17 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการ 

ตามวัยของเด็ก 

- -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

18 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

60,000  -  

19 อาหารเสริม(นม) 900,000  -  

20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา36,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 282,000  -  

21 จัดซื้อตูเย็นขนาดไมนอยกวา 13 คิวบิกฟุต 18,500  -  

22 โครงการกอสรางหลังคาทางเดิน 478,000  -  

23 เงินอุดหนุนสวนราชการสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั

โรงเรียนวัดวรจันทรและโรงเรียนวดัพราว 

1,800,000  -  

24 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

25 โครงการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ กีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

26 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 12,417  - - 
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองการศึกษา) เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลท่ีไมดําเนินการ) 

27 โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

28 โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลท่ีไมดําเนินการ) 

1 โครงการควบคุมของเสียอันตรายในชุมชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

2 โครงการจัดการขยะบูรณาการ 47,509  -  

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 7,300  -  

4 โครงการปองกันและควบคุมกําจัดแมลงพาหะนําโรค (โรคไขเลือดออก) 49,550  -  

5 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตออื่น ๆ - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

6 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบอาหารและตลาดสดนาซื้อ - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

8 โครงการปรับปรุงและตอเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

9 โครงการกําจัดผักตบชวา - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

10 โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส 3,980  -  

11 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มสําหรับประชาชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

12 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลท่ีไมดําเนินการ) 

13 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  87,000  -  

14 จัดตั้งศูนยกักตัวชุมชน (ศูนยพักคอย:Local Quarantine) 822,831.48  -  

15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ลอ 6 ตัน แบบอัดทาย กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2,369,000  -  
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองชาง) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดาํเนินการ ไมดําเนินการ 

 หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ)) 

1 โครงการติดตั้งปายชื่อซอยเพ่ิมเติม จํานวน 10 ปาย 147,000  -  

2 โครงการซอมแซมถนน คสล. ริมแมน้ําทาจีน หมูท่ี 3 278,000  -  

3 โครงการขยายเขตบริการน้ําประปาภายในเขตเทศบาลตําบล          

โพธิ์พระยา 

498,000  -  
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองคลัง) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

1 โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี -  - ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

        

2 โครงการจางเหมาสํารวจขอมูลภาคสนาม ตาม พ.ร.บ.

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

199,000  -  
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บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

1 โครงการจัดทําแผนชุมชนและบัญชีครัวเรือน 5,460  -  

2 โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูพิการ และผูดอยโอกาส - -  ดําเนินการชวยเหลือผูพิการ                    

และผูดอยโอกาส เปนรายบุคคล                

จํานวน  11  คน   โดยของบประมาณ

จากสํานักงานพัฒนาสังคมฯ และกาชาด

จังหวัดสุพรรณบุรี   

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอาย ุ 6,510  -  

6 โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหประชาชน - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว - -  อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

8 โครงการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

- -  ดําเนินการชวยเหลือประชาชนดานการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช

งบประมาณจากแผนงานงบกลาง   

จํานวน 264,600 บาท 



-17- 



บญัชโีครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในเทศบัญญัติรายจายประจําป 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณเบิกจาย 

(บาท) 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ 

หมายเหตุ 

(เหตุผลที่ไมดําเนินการ) 

9 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

 

4,476,600  -  

10 เบ้ียยังชีพความพิการ 

 

                723,400  -  

11 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 

                  12,000  -  

12 การชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

                264,600  -  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2564 

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและการเมือง 23 3,033,400.00 11 372,000.00 4 356,174.00 4 356,174.00 

2.ดานการพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอม 74 14,420,500.00 47 1,205,100.00 15 969,554.00 15 969,554.00 

3.ดานการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 25 19,116,000.00 9 1,366,800.00 4 935,417.00 4 935,417.00 

รวม 122 36,569,900.00 67 2,943,900.00 23 2,261,145.00 23 2,261,145.00 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการป 2564 

เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและ

ควบคุมกําจัดแมลง

พาหะนําโรค (โรค

ไขเลือดออก) 

50,000.00 49,550.00 49,550.00 450.00 

2. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคเอดส 

5,000.00 3,980.00 3,980.00 1,020.00 

3. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการขยะ

บูรณาการ 

50,000.00 47,509.00 47,509.00 2,491.00 

4. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตาม

โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัย ตามพระ

ปณิธานของ

ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนาง

เธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราช

กุมารีฯ 

10,000.00 7,300.00 7,300.00 2,700.00 

5. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม

กิจกรรมผูสูงอายุ 

10,000.00 6,510.00 6,510.00 3,490.00 
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ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

6. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

คาจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว) สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

153,800.00 153,745.00 153,745.00 55.00 

7. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา              

(อาหารกลางวัน) 

500,000.00 423,100.00 423,100.00 76,900.00 

8. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการประชุม

ผูปกครองนักเรียน

อนุบาลกอนวัยเรียน

ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

เทศบาลตําบล               

โพธ์ิพระยา 

10,000.00 6,225.00 6,225.00 3,775.00 

9. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทําสาร

สัมพันธ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

10. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกัน 

ควบคุมโรคติดตอของ

เด็กอนุบาลกอนวัย

เรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตาํบล             

โพธ์ิพระยา 

5,000.00 2,490.00 2,490.00 2,510.00 

11. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนในศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลตําบล           

โพธ์ิพระยา 

 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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 ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

12. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

คาจัดการศึกษา 

สําหรับศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

โพธ์ิพระยา 

120,000.00 74,580.00 74,580.00 45,420.00 

13. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

คาจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว) สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

153,800.00 153,745.00 153,745.00 55.00 

14. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการตั้งจุดบริการ/

จุดพักรถชวงเทศกาล

สําคัญ 

10,000.00 360.00. 360.00 9,640.00 

15. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการจัดทําแผน

ชุมชนและบัญชี

ครัวเรือน 

10,000.00 5,460.00 5,460.00 4,540.00 

16. ดานการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

โครงการประเพณีวัน

ลอยกระทง 

13,000.00 12,417.00 12,417.00 583.00 

17. ดานการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

โครงการติดตั้งปายชื่อ

ซอยเพ่ิมเติม จํานวน 

10 ปาย 

190,000.00 147,000.00 147,000.00 43,000.00 

18. ดานการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

โครงการซอมแซมถนน 

คสล. ริมแมน้ําทาจีน 

หมูที่ 3 

280,000.00 278,000.00 278,000.00 2,000.00 

19. ดานการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

โครงการขยายเขต

บรกิารน้ําประปา

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลโพธิ์พระยา 

510,000.00 498,000.00 498,000.00 12,000.00 
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ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

20. ดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร

และการเมือง 

โครงการจัดการ

เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล     

ที่ครบวาระ 

 

 

147,000.00 141,194.00 141,194.00 5,806.00 

21. ดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร

และการเมือง 

โครงการวันสําคัญ           

ของชาติ ศาสนา           

และสถาบัน

พระมหากษัตริย 

15, 000.00 14,055.00 14,055.00 945.00 

22. ดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร

และการเมือง 

โครงการจางเหมา

สํารวจขอมูลภาคสนาม 

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดนิ

และสิ่งปลูกสราง 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

23. ดานการพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร

และการเมือง 

โครงการประชาคม

ชุมชนเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล 

10,000.00 1,925.00 1,925.00 8,075.00 
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