
 
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
เทศบาลต าบลยุหว่า 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
  

(รอบ 6 เดือน)  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 -  31  มีนาคม  2565 

 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
 
 



ก 
บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
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ต าบลยุหว่า   และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วกัน ต่อไป 
 
       
   

 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
            



  ข 
สารบัญ 

 
เรื่อง                 หน้า                                                                             
          

บทน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
 - ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     1 
 - วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     1 
 - ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2 
 - เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      3 
 - ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      5 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล          7 
 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน) 7 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      7 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น      9 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  10 
1.4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 (รอง 6 เดือน)  13 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต    58 
  3.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต      58 
  3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา    58 
      

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
ส่วนที่ 1  บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และให้รายงานผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนานั้นเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการจัดท าแผน พัฒนา เพ่ือให้องค์กรทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ความส าเร็จ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบและสามารถน า
ผลสรุปจากการติดตามประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไปได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
ความหมายและความส าคัญของการติดตามแผนพัฒนา 

 การติดตาม  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
ท าให้ทราบได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใด ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
โครงการที่มีระบบติดตามที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย ของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตามนั้นถือเป็น
การตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

ความหมายและความส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนา 
 การประเมินผล  เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ผลที่ได้จากการประเมินผล จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะ
บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  

นอกจากนี้การประเมินผล ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดย
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
โครงการ/กิจกรรมใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม 
 



2 
 

และประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่อง
ใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.5 เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและสอดคล้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และให้รายงานผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซ่ึงตามระเบียบฯ 
มีข้ันตอนดังนี ้
  3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ทีป่ระชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นถิ่น 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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  3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  1) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล       
ยุหว่า เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
  2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือสรุปผลการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
  4) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.3 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
    2) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลยุหว่า  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล     
ยุหว่า  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกนายกเทศมนตรีต าบลยุหว่า เสนอสภาเทศบาล
ต าบลยุหว่าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ 
 



4 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลยุหว่า 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการในแผนการด าเนินงานที่เป็นโครงการในรอบไตรมาส   
  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในก ารติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลยุหว่า  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้การวัดความกว้า ความยาวและความหนา เป็นต้น 
  3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)  
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ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยุหว่า  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า มีการ 
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชี วิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลยุหว่า 
  3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลยุหว่า   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลยุหว่า  
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ และน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   ประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ ของเทศบาล
ต าบลยุหว่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลยุหว่า  แต่ละส านัก/
กอง  มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล     
ยุหว่า  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลต าบลยุหว่า  
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ส่วนที่ 2   การติดตามและประเมินผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางระบายน้ า และถนนทุกสายในหมู่บ้านให้อยู่
ในสภาพดีมีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน 

1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยระบบโซล่าเซลล์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

ไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
1.4  ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) สัญญาณไฟจราจร  ไฟฟ้าเพ่ือการ เกษตร 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเชื่อมโยงให้เกิดภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับ

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
2.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน   
2.๓ ส่งเสริมสนับสนุนข่าวสารด้านสารสนเทศ 
2.4 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้

คุณภาพครบวงจร 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนท าเกษตรอินทรีย์ 
2.7 พัฒนาและแก้ไขระบบน้ าเพ่ือการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
3.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มภาคประชาชนได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ  อปพร. ชรบ. สภาเด็กและเยาวชน 
กลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน 

3.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของคนในชุมชน 

3.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง  

3.4 เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) ในจุดเสี่ยง 
ติดสัญลักษณ์จราจรในจุดส าคัญ 

3.5 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การออกก าลังกายให้ประชาชนครอบคลุมทั้งต าบล  
3.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และป้องกันปัญหายาเสพ

ติด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาต าบล 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพ้ืนที่ต าบลยุ

หว่าในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
5.3 ด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ พัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
๓.๒ รณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกด้านในชุมชน  
๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะทุกพ้ืนที่ใน

เขตเทศบาลต าบลยุหว่า 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

๗.1 จะมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น  

๗.๒ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมทั่วถึงทุกหมู่บ้านให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๗.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาต าบลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
๗.4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร 
7.5 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือรองรับการ

บริการประชาชน 
7.6 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลยุหว่า ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565) 
(เฉพาะปี 2565) 

จ านวน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

136 38,659,800  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 760,000  
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 46 30,895,000  
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 

52 8,180,500  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

34 1,995,000  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

29 6,024,360  

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 2,119,650  

 รวมจ านวนทั้งสิ้น 342 88,634,310  
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.3.1 ตารางแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 

เทียบกับจ านวนโครงการที่น ามาจัดท าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่
ปรากฏใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 

2565) 

จ านวนโครงการที่
น ามาด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 136 8 5.88 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

20 9 45.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
 

46 33 71.74 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม และกีฬา 

52 41 78.85 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

34 28 82.35 

6.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

29 19 65.52 

7.การพัฒนาด้านเมือง การบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 17 68.00 

รวมทั้งสิ้น 342 155 45.32 
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1.3.2 ตารางแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 เทียบกับ
จ านวนโครงการที่ด าเนินงานได้จริง ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏใน 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2565 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2565 
(รอบ 6 เดือน) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

8 0 0 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 11.11 

3. การพัฒนาด้านสังคม 33 1 3.03 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ     
    วัฒนธรรม 

41 3 7.32 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 28 2 7.14 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม 
 

19 4 21.05 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
    จัดการบ้านเมืองที่ดี                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 5 29.41 

รวม 155 16 10.32 

  
 



 

 
 
 

12 
1.3.4 ตารางแสดงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีเ่ปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

0 0 8 100 - - - - 8 100 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

1 11.11 8 88.89 - - - - 9 100 

3. การพัฒนาด้านสังคม 
 

1 3.03 32 96.97 - - - - 33 100 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 
 

3 7.32 38 92.68 - - - - 41 100 

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

2 7.14 26 92.86 - - - - 28 100 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4 21.05 15 78.95 - - - - 19 100 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี  
 

5 29.41 12 70.59 - - - - 17 100 

รวม 16 10.32 139 89.68 - - - - 155 100 

 



 

13 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เทศบาลต าบลยุหว่า  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

1 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  
ต าบลยหุว่า 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุต าบลยุหว่า บ้าน
สันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลยหุว่า 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 13.25 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 

415,000 0 415,000      

2 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรยีน 
สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า 1  

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนสันป่าตอง
เทศบาลต าบลยหุว่า 1 ชนิดรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ประตูทางเข้า - ออก  
ความสูง 1.60 เมตร  
ความยาวรวม 54.00 เมตร 
จ านวน  1  แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 
 

170,000 0 170,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

3 โครงการปรับปรุงระบบสายเมน
ไฟฟ้าแรงต่ า ภายในบริเวณ
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลต าบล
ยุหว่า 1 

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
แรงต่ าภายในบริเวณโรงเรียน
สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า 
1 โดยการตดิตั้งเสาไฟฟ้า 
คอร. สูง 8.00 เมตร  
จ านวน  10  ต้น  
พร้อมพาดสายเมนไฟฟ้า THW 
– A ขนาด 50 sqmm. โดย
ระบบ 3 เฟส 4 สาย มี
ระยะทางยาว  210.00 เมตร
พร้อมเชื่อมสายไฟฟ้าเข้าระบบ
อาคารเดมิ จ านวน 1 แห่ง 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

98,000 0 98,000      

4 โครงการปรบัปรุงระบบสายเมน
ไฟฟ้าแรงต่ า ภายในบริเวณ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลยหุวา่  

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
แรงต่ า ภายในบริเวณโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า  
โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้า คอร. 
สูง 8.00 เมตร  
จ านวน  2  ต้น พร้อมพาด
สาย เมนไฟฟ้า THW – A 
ขนาด 50 sqmm. โดยระบบ 
3 เฟส 4 สาย มรีะยะทางยาว  
75.00 เมตรพร้อมเชื่อม
สายไฟฟ้าเข้าระบบอาคารเดิม  
จ านวน 1 แห่ง 

27,000 0 27,000      
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

5 
 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ยุหว่าเป็นโรงอาหาร 

ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล 
ยุหว่าเป็นโรงอาหาร 
ขนาดกว้าง 6.50 เมตร  
ยาว 24.00เมตร  
โดยรื้อประตหูน้าต่างเดิม ท า
การติดตั้งประตูบานแขวน 
หน้าต่างบานเลื่อนกระจก
อลูมิเนียมพร้อมมุ้งลวด และปู
พื้นกระเบื้องพร้อมกั้นห้อง
เตรียมอาหาร 
จ านวน 1 แหง่ 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 
 

350,000 0 350,000      

6 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย ์
เด็กเล็กบ้านหนองหวาย (เดมิ) 
หมู่ที่ 3 ต าบลยุหว่า 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย ์
เด็กเล็กบ้านหนองหวาย (เดมิ) 
หมู่ที่ 3 ต าบลยุหว่า 
ขนาดกว้าง 5.80 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
จ านวน  1  หลัง 
(เพื่อใช้เป็นห้องประชุม
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน) 
ตามปรมิาณงานและแบบ
แปลนของเทศบาลต าบลยหุว่า 

190,000        
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

7 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน บ้านดอนตัน   
หมู่ที่ 12 ต าบลยุหว่า 

ติดตั้งเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
บ้านดอนตัน  หมู่ที่ 12 
โดยการติดตั้งชุดล าโพงฮอร์น 
ขนาด 150 วัตต์  
จ านวน  28 ชุด 
ติดตั้งแอมป์ขยายเสยีงตามสาย 
ขนาด 1,500 วัตต ์
จ านวน  1  เครื่อง 
สายดรอบวายน์ขนาด 2*0.9 ม.
ม. (200 เมตร/ม้วน) 
จ านวน  7  ม้วน 
รวมค่าแรงตดิตั้งพร้อมอุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107,700        

 
 



 

 
 

17 
ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงานการเกษตร 
 

    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

8 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ศนูย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลยุหว่า 

ด าเนินงานกิจกรรมจดัประชุม
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ยุหว่า  ส ารวจข้อมลูทางการเกษตร
และจัดฝึกการท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ เป็นต้น 

10,000 0 10,000      
 

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลยุหว่า 

ด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงต าบล 
ยุหว่า โดยการจัดกิจกรรมท าแปลง
สาธิต การท าปุย๋หมัก จัดท าฐาน
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง พืช
ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม ่

50,000 0 50,000      

10 โครงการพัฒนาเพิม่ประ
สิทธิภาคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
(ศบกต.) ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (ศศต.) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.) และอาสาสมัคร
เกษตร (อกษ.) ต าบล 
ยุหว่า 
 

จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
ยุหว่า  คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร 
อาสาเกษตรหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครเกษตร 
จ านวน  40  คน 

145,000 0 145,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

11 โครงการบริหารจัดการน้ า
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
“ธนาคารน้ าใต้ดิน" 

จัดท าจุดสาธิตการท าธนาคารน้ าใต้
ดิน โดยการจ้างเหมาบริการขุด
เจาะบ่อ/สระ ค่าป้าย ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตา่ง ๆ  
จ านวน 5 จุด 

50,000 0 50,000      
 

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การท าปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในพ้ืนท่ีต าบลยุหว่า 

จัดอบรมการท าปุ๋ยจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า จ านวน  14  
หมู่บ้าน โดยการท าปุ๋ยอินทรยี์  
ปุ๋ยน้ า 

20,000 0 20,000      

13 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ต าบลยุหว่า 

จัดอบรมและให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ต าบลยุหว่า 

10,000 0 10,000      

14 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

จัดอบรมและฝึกการท าอาชีพต่าง 
ๆ เช่นการท าอาหาร ขนม เป็นต้น 
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า 
 
 
 
 

20,000 0 20,000      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 
            3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

15 โครงการสนับสนุนกิจการ 
อปพร. เทศบาลต าบลยหุว่า 
ประจ าปี 2565 

สนับสนุนการจัดกิจการอปพร. 
เทศบาลต าบล.ยุหว่า โดยการ
จัดซื้อชุดเครื่องแบบ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ  

10,000 0 10,000      

16 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

จัดส่งอาสาสมัคร อปพร. เข้ารับ
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ประจ าปี  
2565 เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้
และเพิ่มจ านวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

10,000 0 10,000      

17 โครงการซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้กับบุคลากรและประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลยุหว่า 

20,000 0 20,000      

18 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดกิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดย 
การตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาล 
การอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
ขับข่ีพาหนะ การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภยั เป็นต้น 

 35,000 15,520 19,480  
 

    
 

 
 
 



 

20 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

19 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าเทศบาล
ต าบลยหุว่า ที่จะสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
และเข้าใจในการจัดการสาธารณ
ภัย ระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
การควบคุมสั่งการ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
 

15,000 0 15,000      

20 โครงการร้อยใจรักษ ์ ร่วมฝึกอบรมโครงการร้อยใจรักษ์
เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือก
ด้วยศาสตร์พระราชา เรียนรู้
วิธีการจัดการปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่โดยมีกลุม่เป้าหมาย
ประกอบ นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
ช่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  สมาชกิสภาเทศบาล  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น ากลุ่มต่าง 
ๆ ในหมู่บ้าน และผู้แทนส่วน
ราชการ  
 
 

15,000 0 15,000      

 



 

21 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

21 โครงการการขับเคลื่อน 
กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ 
ต าบลยหุว่า  

สนบัสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมกลุ่ม
ชมรมผูสู้งอายุ ต าบลยุหว่า 
- กิจกรรมวันผูสู้งอายุสากล 
- กิจกรรมวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอาย ุ
 

45,000 0 45,000      

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรเีทศบาลต าบลยุหว่า 

จัดงานวันสตรีสากล ให้แก่ 
กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล
ต าบลยหุว่า โดยจัดอบรม 
จัดท าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าใบ
ประกาศพร้อมกรอบ  
ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 

 30,000 0  30,000      

23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
และกลุม่ผูสู้งอายุต าบลยุหว่า 

จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้น าและกลุ่ม
ผู้สูงอายุต าบลยหุว่า 
 
 
 

145,000 0 145,000      



 

22 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
ยุหว่า 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลยุหว่า  
เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

40,000 0 40,000      

25 โครงการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมและส่งเสรมิ
สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลยหุว่า  

15,000 0 15,000      

26 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของสตรีต าบลยหุวา่ 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของสตรี
ต าบลยหุว่าพร้อมศึกษาดูงาน 

214,650 0 214,650      

27 โครงการคลินิกกฎหมาย
เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เชิงรุก 

จัดอบรมใหค้วามรูด้า้นคลินิก
กฎหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงรุก ให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใน
เขตเทศบาลต าบลยุหว่า 
จ านวน 1 ครั้ง ร่วมกับศูนย์
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่

1,000 0 1,000      

28 โครงการเผยแพร่สร้างการรับรู้
ด้านการประกนัภยัเชิงรุก 

จัดอบรมเผยแพร่สร้างการ
รับรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุก
ด้านกฎหมายจราจร 
กฎหมายประกันภยั การ
ประกันวินาศภยั การ
ประกันภัยรถยนต์ ให้กับกลุ่ม
ผู้น าชุมชน และประชาชนใน 
ร่วมกับร่วมกับศูนย์ยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

1,000 0 1,000      



 

 
23 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
          4.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

29 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าปรับปรุงหลักสตูร ค่า
อินเตอร์เนต็โรงเรียน ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ค่าจดัการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าพัฒนาผู้เรยีน ค่าปรับปรุง
ห้องสมุด ค่าอาหารนักเรยีนพัก
นอน ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ 
ค่าพัฒนาขา้ราชการครู เป็นต้น 
 

1,741,125 773,241 967,884      

30 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลยหุว่า 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลยุหว่า โดยเป็น
ค่าของรางวลั ค่าป้าย ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวสัดุตา่ง ๆ 
 
 
 
 
 

40,000 0 40,000      
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ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

31 โครงการเด็กไทยปลอดภัยไม่
จมน้ า 

จัดกิจกรรมฝึกว่ายน้ าให้กับเด็ก
ประถมวัยโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
ต าบลยหุว่าและโรงเรียนสันป่า
ตองเทศบาลต าบลยหุว่า 1 

40,000 0 40,000      

32 โครงการร่วมประกวดทักษะ
วิชาการกับโรงเรยีนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
ทักษะวชิาการกับโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
นักเรียนคนเก่งท้องถิ่น 

50,000 0 50,000      

33 โครงการเพิม่ศักยภาพ 
คณะครูและบุคลากรกอง
การศึกษา 

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพคณะครูและ
บุคลากรกองการศึกษาพร้อม
ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ท่ีมีการบริหารจดัการทีด่ี
ดา้นการจดัการศึกษา 

30,000 0 30,000      

34 โครงการส่งเสริมทักษะดา้น
ภาษา 

จัดการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ยุหว่าและโรงเรียนสันปา่ตอง
เทศบาลต าบลยหุว่า 1 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

50,000 0 50,000      
 
 
 
 
 
 

35 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี  2565  ของเทศบาล
ต าบลยหุว่า โดยเป็นค่าของรางวัล 
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม คา่ของขวัญ ของ
รางวัล ค่าวัสดุต่าง ๆ  

100,000 
 

0 100,000 
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ล าดั
บที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

36 โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการโรงเรยีนในสังกัด 

จัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง
วิชาการโรงเรยีนในสังกัด เพื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผลงานด้าน
การจัดการเรยีนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลยุ
หว่าให้สาธารณชนได้ทราบ 
 

50,000 0 50,000      

37 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาล
ต าบลยหุว่า 1  

จดัพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์โรงเรยีนสันป่าตอง
เทศบาลต าบลยหุว่า 1 โดยจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อินเตอร์เนต็ ตู้แร๊คเก็บอปุกรณ์ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และวาง
ระบบสายแรน  ราง บล็อก 
ปลั๊กไฟ ตู้โหลด เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โตะ๊
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

470,000 0 470,000      

38 โครงการท าบญุเปิดอาคาร
เรียนโรงเรียนสันป่าตอง
เทศบาลต าบลยหุว่า 1 และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลยหุว่า 
 
 
 
 

จัดพิธที าบุญเปดิอาคารเรียน
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 1 และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลยหุว่า 

100,000 0 100,000      



 

 

26 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

39 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และ
ประชาชนต าบลยุหว่า 

ด าเนินงานจัดการแข่งขันกฬีา
เยาวชน และประชาชนต าบล 
ยุหว่า ประจ าปี พ.ศ.2565   

130,000   0 130,000        

40 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดส่งนกัเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลยหุว่า เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000 0 50,000      

41 โครงการจดัส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ 

ด าเนินการส่งทีมนักกฬีาเข้าร่วม
การแขง่ขนักีฬาทุกระดับพร้อมทั้ง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับการ
ฝึกซ้อมและการออกก าลังกายของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 

20,000 0 20,000      

42 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 
2565 โดยจดักิจกรรมประกวด
การท ากระทง การประกวดหนู
น้อยนพมาศ  เป็นต้น 
 

64,600 64,540 60      

43 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณสีงกรานต ์
 

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจ าปี  2565 โดยมีกจิกรรม
รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุและกิจกรรม
สรงน้ าพระ เป็นต้น 
 

100,000 
 

0 100,000 
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

44 โครงการสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมสมโภชและถวายเทียน
พรรษา ประจ าป ี2565 การออก
ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ 
ในต าบลยุหว่า 
 

50,000 
 

0 50,000 
 

     

45 โครงการแข่งขันเรือพาย จัดการแข่งขันเรือพาย ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  เพื่อส่งเสริมกีฬาทาง
น้ า ส่งเสรมิการท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย มีสุขภาพแข็งแรง 
 

60,000 0 60,000      

46 โครงการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ การเต้นแอโรบิค  เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 0 30,000      
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

          5.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

47 โครงการควบคมุป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อ 

ด าเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขโรคติดต่อ 
ในเขต เทศบาลต าบลยุหว่า 
โดยจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
น้ ายาเคมี  ค่าแผ่นพับ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร ค่าฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน เป็นต้น 

20,000 0 20,000      

48 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

จัดฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน
โรคสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี โดยจา่ยเป็นคา่
ฝึกอบรม ค่าจา้งเหมาฉดีวัคซีน คา่
ป้าย แผ่นพบัประชาสัมพันธ์ ใน
เขตเทศบาลต าบลยุหว่า 

110,000  0 110,000       

49 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส ์

จัดอบรมนักเรียนในการป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส์ ให้กับนักเรยีนใน
เขตเทศบาลต าบลยุหว่า จ านวน 5 
โรงเรียน  

20,000 0 20,000      

50 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคตดิต่ออุบัติใหม ่

จัดฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน
และระงบัโรคติดต่อเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ในเขตเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 

100,000 86,140 13,860      
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

51 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคทีเ่กิดจาก
ยุง 
 
 

จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ที่เกิดจากยุง ในเขตเทศบาลต าบล
ยุหว่า โดยจดัซื้อน้ ายาเคมีค่าจ้าง
เหมาพ่นสารเคมี  
ทรายทีมีฟอส ค่าอุปกรณ์ป้องกัน
พ่นยา  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าป้าย 
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

150,000 
 

8,960 141,040      

52 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน 

จัดตรวจสอบคณุภาพระบบ
น้ าประปา ในเขตเทศบาลต าบลยุ
หว่า ได้แก่ ค่าบริการตรวจ
วิเคราะหต์ัวอย่างน้ าประปา 
ค่าเงินรางวัล เกียรติบตัรพร้อม
กรอบ ค่าชุดทดสอบ ค่าจ้างเหมา
ต่าง ๆ  

50,000 0 50,000      

53 โครงการพัฒนาเครือขา่ย
และทีมเฝ้าระวังควบคุม
โรค 

จัดประชุมเครือข่ายและทีมเฝ้า
ระวังควบคุมโรค ของเทศบาล
ต าบลยหุว่า ได้แก่ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใบวุฒิบัตร  

20,000 0 20,000      

54 โครงการคุม้บ้านร่วมใจ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดี พาชีวี
มีสุข 

จัดประชุม/อบรมประชาชนในด้าน
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ขยะ เป็นค่าป้าย  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าวุฒิบตัร
พร้อมกรอบ ค่าเงินรางวลั 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

50,000 0 50,000      



 

30 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

55 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในเขต
เทศบาลต าบลยหุว่า ได้แก่ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าแผ่นพับ จัดหาชุดตรวจหาสาร
เสพติด  ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดู
งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

20,000 0 20,000      

56 โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

จัดอบรมตามโครงการอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย โดยเป็นค่า
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์การ
อบรม เป็นต้น 

25,000 0 25,000      

57 โครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน (CPR) 

จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟืน้คืนชีพข้ัน
พื้นฐาน (CPR) ให้กับประชาชนให้
สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ 
โดยมีคา่ใช้จ่าย เป็นค่าป้าย  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคณุวิทยากร ค่าวุฒิบัตร
พร้อมกรอบ ค่าเงินรางวลั 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 
 

20,000 0 20,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

58 โครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จัดอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ให้มีความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง ให้กับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล
ต าบลยหุวา่ 

20,000 0 20,000      

 
 
  5.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

59 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพต าบลยุหว่า 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนของแกนน าสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้านต าบลยุหว่าและ
บุคลากรทางด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

145,000 0 145,000      
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ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการท่องเท่ียว 
          6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

60 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ให้กับประชาชนในเขตเทสบาล
ต าบลยหุว่าทุกหมู่บ้าน 

10,000 0 10,000      

 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

61 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมบรหิารจดัการขยะใน
หมู่บ้าน การคดัแยกขยะ  
ลดปรมิาณขยะในหมู่บ้าน 
เขตเทศบาลต าบลยุหว่า โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ
เป็นต้น 
 
 

150,000 
 

6,700 143,300      



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

62 โครงการจดัการสิ่งปฏิกูล
และมลูฝอยเขตเทศบาล
ต าบลยหุว่า 

ด าเนินการจัดเก็บขยะมลูฝอย 
จัดเก็บขยะอันตราย ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลยหุวา่  
โดยจ่ายเป็นค่าจดัเก็บและ 
ขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย
ของเทศบาลต าบลยุหว่า 
 
 

1,300,000 
 

1,245,818.70 54,181      

 
  
 
 6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

63 โครงการอบรมคณะ
กรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน จ านวน 14 
หมู่บ้าน เพื่อฝึกทักษะในทาง
ปฏิบัติ แก่ผู้ควบคุมการผลติ
น้ าประปา 
 
 
 

20,000 0 20,000      
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 
           7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

64 โครงการจดังานรัฐพิธี 
งานวันส าคัญ และการจดั
งานกิจกรรมต่าง ๆ 

จัดงานรัฐพิธีและวันส าคญั 
 เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันปิยะมหาราช โดยการจัดท าซุม้
เฉลิมพระเกียรติ ค่าจดัสถานท่ี  
จัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว  ธงชาติ พวง
มาลา  เป็นต้น 
 

100,000 36,079 63,921      

65 โครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย  

จัดกิจกรรมวันท้องถิน่ไทย 
ประจ าปี 2565  เช่น การจัดป้าย
ประชาสมัพันธ์ การจัดพิธีทาง
ศาสนา จัดบอร์ดนิทรรศการ  
กิจกรรมท าความสะอาด Big 
cleaning day   เป็นต้น 
 

10,000 0 10,000      

66 โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจ าปี 
2565 เช่น การปลูกต้นไม้ การ
แข่งขันกีฬา การจัดพิธีทางศาสนา 
จัดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมท า
ความสะอาด Big cleaning day  
เป็นต้น  
 
      

10,000 0 10,000      
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

67 โครงการจดัการเลือกตั้ง  จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าแบบพิมพ์  
ค่ากิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง  
ค่าประชาสมัพันธ์ ค่าฝึกอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

20,000 0 20,000      

68 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

จดักิจกรรมการสรา้งความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ โดยการออกเทศบาล
เคลื่อนที่ การให้บริการต่าง ๆ เช่น 
การรับช าระภาษี การบริการตัด
ผม การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของเทศบาล เป็นต้น 

50,000 0 50,000      

69 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย จัด
ประชุมคณะกรรมการประชาคม
ต าบล  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลยุหวา่ พร้อม
ถ่ายเอกสารเลม่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 475 9,525      

70 โครงการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ด าเนินการออกประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจดัท าป้ายโครงการ จัดซื้อ
กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก เทป
กาว และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น 

3,000 0 3,000      



 

36 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

71 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ภาษี  

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์ 
จัดจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ๆ  
สปอร์ตโฆษณา   

20,000 18,004 1,996      

72 โครงการอบรมสมัมนา
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรของเทศบาล
ต าบลยหุว่า 

จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลยหุว่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้าน
การท างานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

150,000 0 150,000      

73 โครงการปรับปรุงข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน โดยการ
ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าโปรแกรมภาษี ให้เป็นปจัจุบัน 
ถูกต้อง เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

40,000 40,000 0      

74 โครงการอบรมหลักสูตร
พนักงานเทศบาล 

จัดส่งนิติกร หรือนักทรัพยากร
บุคคล เข้ารบัการอบรมหลักสูตร
นิติกร หลักสูตรการพัฒนานัก
กฎหมายท้องถิ่น หรือหลักสูตรนัก
ทรัพยากรบุคคล 
ณ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

34,000 0 34,000      

75 โครงการยกย่องและ
เผยแพรเ่กียรติคณุ  
พ่อตัวอย่าง 

จัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่
เกียรติคณุ พ่อตัวอย่าง ประจ าปี 
2565 โดย จดัเตรียมสถานท่ีเวท ี
มอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคณุ   

15,000 5,518 9,482      
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ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

76 โครงการยกย่องและ
เผยแพรเ่กียรติคณุ แม่
ดีเด่น 

จัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่
เกียรติคณุ แมด่ีเด่น ประจ าปี 
2565 โดย จดัเตรียมสถานท่ีเวท ี
มอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคณุ  
เป็นต้น 
 

15,000 0 15,000      

77 โครงการอบรมสมัมนา
องค์ความรู้และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลยหุว่า 

จัดอบรมสัมมนาองค์ความรู้และ
ทัศนศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพให้แก่ คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเทศบาลต าบล 
ยุหว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 0 200,000      
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7.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

78 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้านกับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บา้นกับการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมศึกษาดูงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214,650 0 214,650      
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7.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

79 โครงการอบรมหลักสูตร
เจ้าพนักงานธุรการ 

จัดส่งเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง 
เข้ารับการอบรมรมหลักสูตรเจ้า
พนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 0 25,000      
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เทศบาลต าบลยุหว่า  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ/กลุ่มองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

80 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจดั
แสดงและจ าหน่าย OTOP ในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชยีงใหม่ 
ประจ าปี 2565 
 

 5,000 0 5,000      

81 
 

โครงการสนับสนุนการจัด
แสดงและจ าหน่าย 
OTOP ในงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจดั
แสดงและจ าหน่าย OTOP ในงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 5,000 0      



 

41 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม 

            3.1 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

82 
83 

โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที ่1 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก ่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

84 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

85 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ดิ ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

86 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

87 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหวา่ 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      



 

42 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

88 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

89 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่ 
7 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

90 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

91 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก ่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

92 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 



 

 
43 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

93 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

94 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 
13 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

95 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านสันป่าตองใต้   
หมู่ที่ 14 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

96 โครงการอุดหนุน
โครงการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพยต์ิด ในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า 
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพย์ติดในหมู่บ้าน
เขตต าบลยุหว่า ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น  
 

10,000 0 10,000      

 
 



 

44 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
            3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

97 โครงการอุดหนุนกองทุน
อาหารกลางวัน 
 

อุดหนุนกองทุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนกิ่วแลหลวง 
โรงเรียนวดัอุเม็ง  
โรงเรียนวดักู่ค า 
ภาคเรยีน 2/2564  และ 
1/2565 
 

1,302,000 623,700 678,300      

98 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
กิ่วแลหลวง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
กิ่วแลหลวง จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการภูมิปญัญาชาวบ้าน 
สืบสานหตัถกรรมลา้นนา 
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

30,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
20,000 

โครงการที่ 2 
10,000) 

 

0 30,000 
 

     

99 อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง 
จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการสืบสานศลิปะ 
วัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง  
(สะล้อ ซอ ซึง) 
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านยา

เสพติดในสถานศึกษา 
 
 

30,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
20,000 

โครงการที ่2 
10,000) 

 

0 30,000 
 

     

 
 



 

45 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

100 อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่ค า 
(เมธาวิสัยคณาทร) 

อุดหนุนโรงเรียนวัดกู่ค า  
(เมธาวิสัยคณาทร) 
จ านวน 5 โครงการ  
1. โครงการนักดนตรีรุ่นเยาว์  
2. โครงการรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนสร้างจติ
อาสาชุมชน 
5. โครงการรักษ์โลกปลอดขยะใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
(แยกเป็น 

โครงการที่ 1 
15,000 

โครงการที่ 2 
7,500 

โครงการที่ 3 
10,000 

โครงการที่ 4 
10,000 

โครงการที่ 5 
7,500 

 

0 50,000 
 

     

 
 

 



 

46 
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

101 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

5,000 0 5,000      

102 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก ่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

5,000 0 5,000      

103 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

5,000 0 5,000      

104 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4  

5,000 0 5,000      

 
 



 

47 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

105 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 
  

5,000 0 5,000      

106 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  
 

5,000 0 5,000      

107 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่7 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน  หมู่ที่ 7  
 

5,000 0 5,000      

108 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านร้อง  หมู่ที่ 8  
 

5,000 0 5,000      

 

 
           



 

48 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

109 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 9 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 9  
 

5,000 0 5,000      

110 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  
 

5,000 0 5,000      

111 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  
 

5,000 0 5,000      

112 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13  

5,000 0 5,000      

 
 



 

49 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

113 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านสันป่าตองใต้   
หมู่ที่ 14 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านสันป่าตองใต้  หมู่ที่ 14  
 

5,000 0 5,000      

114 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
การกีฬา เยาวชน 
ประชาชนในต าบลยหุว่า 
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการกีฬา และสุขภาพของ
เยาวชน ประชาชนในต าบลยุหว่า  
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านหนองสะเรียม  หมู่ท่ี 15  

5,000 0 5,000      

115 อุดหนุนโครงการ 
อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี
สรงน้ าพระบรมธาตุและ
พระพุทธรูป  

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
และพระพุทธรูป ให้แก่ หน่วย
อบรมประชาชนต าบลยหุว่า 

80,000 0 80,000      

116 อุดหนุนโครงการ 
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกัน
สังคมในมิติวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้าง
ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม
ให้กับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันป่า
ตอง 

5,000 0 5,000      

117 โครงการสืบสานชาติพันธ์ 
ต านานศลิป์ถิน่สันป่าตอง 

อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธ์ 
ต านานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง 
ให้กับ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
สันป่าตอง 

8,000 0 8,000      



 

50 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

118 โครงการอบรมเยาวชน
ต้นกล้าอาสารักษ์
วัฒนธรรมไทยอ าเภอสัน
ป่าตอง 

อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนต้น
กล้าอาสารักษ์วัฒนธรรมไทย
อ าเภอสันป่าตอง ให้กับ สภา
วัฒนธรรมอ าเภอ 
สันป่าตอง 
 

5,000 0 5,000      

119 อุดหนุนโครงการ 
จัดงานประเพณีท้องถิ่น
ของอ าเภอสันป่าตอง 

อุดหนุนโครงการการจดังาน
ประเพณีท้องถิน่  ให้แก่ท าการ
อ าเภอสันป่าตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 0 3,000      

 
 



 

51 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
            3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

120 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

121 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

122 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

123 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

124 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      



 

52 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

125 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

126 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที7่  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

127 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านร้อง หมู่ที่ 8  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

128 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านต้นผึ้ง หมู่ท่ี 9  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

129 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

130 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

131 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

132 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านสันป่าตองใต ้
หมู่ที่ 14  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      

133 โครงการอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15  
 
 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

20,000 0 20,000      
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการท่องเท่ียว 
 
  3.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

134 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

135 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

136 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 3  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

137 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

138 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านอุเม็ง หมู่ที ่5  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

139 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

140 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 
7  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

141 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านร้อง หมู่ที่ 8  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

142 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านต้นผึ้ง หมู่ที ่9  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

143 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

144 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12  

อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

145 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านหนองพันเงิน  
หมู่ที่ 13  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

146 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านสันป่าตองใต ้
หมู่ที่ 14  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

147 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บ้าน 
บ้านหนองสะเรียม  
หมู่ที่ 15  

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ในการจัดอบรมกิจกรรมตาม
แนวทางพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข  

5,000 0 5,000      

 
 
            3.1 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

148 อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการจัดงานไม้
ดอกไม้ประดับ 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่  ให้แก่ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 
 

22,000 
 

12,635 9,365 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

            3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

149 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของอ าเภอสัน
ป่าตอง 
 
 

27,000 27,000 0      

 
 

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการด าเนินงาน รอบการรายงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6 เดือน 
รอบ

ปีงบประมาณ  
ปี 65 

150 
 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีของอ าเภอสันป่าตอง 
 
 
 
 
 

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี  ให้แก่ 
ที่ปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

10,000 0 10,000      
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ส่วนที่ 3  

 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 
3.1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

(1) ด าเนินการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ น าไปสู่การจัดแผนงาน/
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดท าผังเมืองได้อย่างเหมาะสม  

 (2) ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (3) ด าเนินส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ  และ
ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและในเขตหมู่บ้ านของตนเอง เช่น การ
ประชาคมหมู่บ้านในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นต้น  

(4) ด าเนินส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

3.2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(1) ในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรก าหนดจ านวนแผนงาน/โครงการ จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นให้

ใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณรายรับของเทศบาล 
 (2) ควรติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ให้สามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 
(3) ควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สมดุลหรือใกล้เคียงกัน 
(4) ในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลยุหว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้

ทราบโดยทั่วถึงกัน 
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