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๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๒.๑  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 

  (๑)  ตัวบงชี้ท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกข้ันตอน   

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได  ๑๐๖  คะแนน  

 (๒)  ตัวบงชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  ๕  คะแนน  
 ๒.๓  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

(๑)  แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยสรุปไดดังน้ี               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จํานวน   ๒๖๘  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ จํานวน   ๑๐๖  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ  ๓๙.๕๕  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒)  ตัวบงชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ   
 
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบงชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ    
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสินของเทศบาล 
 ๔.๑  ครุภัณฑท่ีชํารุดและไดมีการจําหนายตามระเบียบพัสดุแลว 

๔.๒  เปนครุภัณฑท่ีไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  และมีอายุต้ังแต ๕ ปข้ึนไป 
 ๔.๓  เปนครุภัณฑท่ีสามารถจะดําเนินจําหนายไดตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุไดดําเนินการจัดซื้อตามความจําเปนของการใชงานและมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเปนปจจุบันและถูกตอง   
๔.๖  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๔.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพ้ืนท่ี  ประชาชน
สามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คืออยูไกลจาก
จังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทําใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด  การ
พัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไมสามารถดําเนินการได  การจราจรของถนนบางบางชวงเปนทางโคงและข้ึนเขาทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง 

๕.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือ 

ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน มีส่ิงแวดลอมท่ีดี  อากาศบริสุทธ์ิ  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัยทํางาน       
คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได  เปนชุมชนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง           
ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ ในชวงฤดูแลงหมูบาน 

 
๕.  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  มีดังนี ้
 ปญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในเทศบัญญัติได  ไมถึงรอยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน   
๒)  เทศบาลสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไวในเทศบัญญัติไดรอยละ  ๓๙.๕๕  ไมถึงรอยละ 

๕๐ ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปญหา ความตองการท่ีจะตองดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจํากัด        
ขอเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     
๒)  เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการท่ีต้ังไวในเทศบัญญัติ และแผนการดําเนินงานของเทศบาล   
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลยอด  อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน 
*************** 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
หวงป 2563 

1 โครงการศึกษาดู
งาน
ภายในประเทศ
ของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ 

เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดซ ื้อวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
ฯลฯ 

100,000 ภายใน 

ประเทศ
ไทย 

- หนาท่ี 215  
ลําดับท่ี 15 

2 การเลือกตั้งของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

เพื่อเปนคาใชจายใน
การเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

500,000 ในเขตื้นท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 216  
ลําดับท่ี 20 

3 
 
 
 

 

จัดทําแผนชุมชน
ตําบลยอด 
 
 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ในโครงการจัดทํา
แผนชุมชนตําบล
ยอด 

5,000 ในเขตื้นท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 216  
ลําดับท่ี 19 

4 จางเหมา
พนักงานบันทึก
ขอมูล 
 
 

 

เพื่อจายเปน
คาใชจายใน
โครงการจางเหมา
บริการพนักงาน
บันทึกขอมูล 

84,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

21,000 หนาท่ี 216  
ลําดับท่ี 21 

5 
 
 
 
 
 
 

 

จางเหมาบริการ
และอํานวย
ความสะดวก
ใหแกประชาชน
ท่ีมาติดตอ
ราชการ 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายใน
โครงการจางเหมา
บริการและอํานวย
ความสะดวกใหแก
ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ 
 
 
 

 

84,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

84,000 หนาท่ี  215  
ลําดับท่ี 14 
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ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
หวงป 2563 

6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา
และประสาน
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

เพ่ือเปนโครงใช
จายในโครงการ
ประชุมเชิง 

ปฏิบัติการจัดทํา
และประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
แผนดําเนินงาน 
รายงานการ
ติดตามฯ 

 

30,000 ในพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี  215 
ลําดับท่ี 18 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน
เสนทางจราจร 
(ตัดหญา 2 ขาง
ทาง) 

เพื่อจายเปน
คาใชจายใน
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนเสนทาง
จราจร(ตัดหญา 2 
ขางทาง) 

60,000 เสนทางใน
ความ

รับผิดชอบ
ของ ทต.

ยอด 

60,000 หนาท่ี 193-195 

ลําดับท่ี 1,2,1 

8 
 

ปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ
ตําบลยอด 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายในโครง
กาปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติตําบล
ยอด 

10,000 ในพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี  196 

ลําดับท่ี 2 

9 จัดซ้ือตูเก็บ
เอกสารเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือตูเก็บ
เอกสารเหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(แบบทึบ) จํานวน 
2 ตัว 

11,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

11,000 หนาท่ี 222 

ลําดับท่ี 5 

12 จัดซ้ือ
เครื่องพิมพ 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา 
 
 
 
 

 

2,600 เทศบาล
ตําบลยอด 

2,600 หนาท่ี 223 

ลําดับท่ี 11 
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ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
หวงป 2563 

13 คาจางท่ีปรึกษา
เพ่ือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง 
ๆ  

เพ่ือจายเปนคา
ดําเนินการจาง
องคกรหรือสถาบัน
ท่ีเปนกลางเพ่ือ
เปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 212 

ลําดับท่ี 3 

14 อุดหนุนองคการ
บริหารสวน
ตําบลชนแดน 

เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการ
ปฏิบัติงานใน
โครงการสถานท่ี
กลาง  ฯลฯ 

50,000 สํานักงาน
ทองถ่ิน

อําเภอสอง
แคว 

50,000 หนาท่ี 213 

ลําดับท่ี 9 

  
งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
หวงป 2563 

- - - - - - - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
หวงป 2563 

1 โครงการจัดตั้ง
หนวยกูชีพหรือ
โครงการ
ใหบริการ
การแพทย
ฉุกเฉินฯลฯ 

เพื่อจายเปนคา
โครงการจัดตั้ง
หนวยกูชีพหรือ
โครกงารใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ฯลฯ 

220,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

181,800 หนาท่ี 208 

ลําดับท่ี 13 

2 รณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศบาลข้ึนป
ใหม 

เพื่อเปนคาใชจายใน

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศบาลข้ึนป
ใหม 

15,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

6,945 หนาท่ี 209 

ลําดับท่ี 22 

3 รณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศบาล
สงกรานต 

เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศบาล
สงกรานต 

15,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 208 

ลําดับท่ี 23 

4 จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร 
สําหรับ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน 
(จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้วฯลฯ 

17,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

16,500 หนาท่ี 223 

ลําดับท่ี 6 

5 จัดซ้ือ
เครื่องพิมพ 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา 

2,600 เทศบาล
ตําบลยอด 

2,490 หนาท่ี 223 

ลําดับท่ี 11 

6 จัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟฟา 

เพ่ือจายเปนคา
จัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 
VA  

2,500 เทศบาล
ตําบลยอด 

2,290 หนาท่ี 223 

ลําดับท่ี 7 

 
 
 
 



~ ๘ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

7 ฝกอบรมเรื่อง
อัคคีภัยและการ
ใชแกสหุงตม 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

ฝกอบรมเรื่อง
อัคคีภัยและการใช
แกสหุงตม 

20,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

15,400 หนาท่ี 209 

ลําดับท่ี 24 

8 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ดําเนินงานโครงการ
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปา 

30,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 202 

ลําดับท่ี 6 

 
แผนงานการการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 คาสนับสนุน
รถรับ-สง
นักเรียนใน
พ้ืนท่ีตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปนคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาสนับสนุนรถรับ-สง
นักเรียนในพ้ืนท่ีตําบล
ยอด  

112,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

17,607 หนาท่ี 153 

ลําดับท่ี 1 

2 การจัดงานวัน
มะแขนหอม
รถดีชมวิถีชน
เผา 

เพื่อจายเปนคาใชจาย 
โครงการจัดงานวัน
มะแขนหอมรสดี ชมวิถี
ชนเผา ประจาํป พ.ศ. 
2561 

300,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 190 

ลําดับท่ี 3 

3 จางเหมา
บริการ 
ตําแหนง 
ผูชวยผูดูแล
เด็กเปนผู
ประสานงาน 
ศพด. 
 
 
 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
โครงการจางเหมา
บริการ ตําแหนง 
ผูชวยผูดูแลเด็กเปนผู
ประสานงาน ศพด. 

84,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

77,000   หนาท่ี 218 

ลําดับท่ี 1 



~ ๙ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

4 จัดซ้ือวัสดุงาน
บานงานครัว 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุงานบานงานครัว 

30,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

30,000   หนาท่ี 161 

ลําดับท่ี 37 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

5 กีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
กีฬานักเรียน
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
ยอด 

20,000 ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ตําบลยอด 

20,000 หนาท่ี 154 

ลําดับท่ี 9 

6 เขาคายลูกเสือ-
เนตรนารีเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
คายลูกเสือ-เนตร
นารีเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลยอด 

35,000 ในเขต
พ้ืนท่ี

เทศบาล
ตําบลยอด 

34,941 หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 15 

7 สงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสายใยชุมชน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สายใยชุมชน 

15,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 153 

ลําดับท่ี 6 

8 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานสะเกิน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
สะเกิน 

214,840 ศพด.บาน
สะเกิน 

740,110 

จํานวน  
6 ศพด. 

หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 17 

9 โครงการสนบัสนนุ
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานยอด 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ในโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานยอด 
 

111,420 ศพด.บาน
ยอด 

หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 18 



~ ๑๐ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

10 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานผาหลัก 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
ผาหลัก 

166,260 ศพด.บาน
ผาหลัก 

 หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 19 

11 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานปางสาน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
ปางสาน 

149,770 ศพด.บาน
ปางสาน 

หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 20 

12 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานผาสิงห 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
ผาสิงห 

153,870 ศพด.บาน
ผาสิงห 

หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 21 

13 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานน้ําเกาะ 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
น้ําเกาะ 

86,230 ศพด.บาน
น้ําเกาะ 

หนาท่ี 155 

ลําดับท่ี 22 

14 คาอาหารเสริม
(นม) 

เพื่อจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับ
การจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สาํหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

235,900 ศพด.ใน
สังกัด 

542,864.40 

สังกัด ทต.
ยอด และ 

สังกัด สพฐ. 

หนาท่ี 160,161 

ลําดับท่ี 27-32 

 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

15 คาอาหารเสริม
(นม) 

เพื่อจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับ
การจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สาํหรับ
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

378,000 โรงเรียนใน
สังกัด 
สพฐ. 

 หนาท่ี 155-160 

ลําดับท่ี 23-26 

16 สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบาน
ปางสาน 

เพื่อจายเปนคา
สนับสนนุอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบาน
ปางสาน 

64,000 โรงเรียน
บาน

ปางสาน 

46,700 หนาท่ี 161 

ลําดับท่ี 35 

17 สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานผา
สิงห 

เพื่อจายเปนคา
สนับสนนุอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานผาสิงห 

80,000 โรงเรียน
บานผา
สิงห 

70,000 หนาท่ี 161 

ลําดับท่ี 36 

18 สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานผา
หลัก 

เพื่อจายเปนคา
สนับสนนุอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานผาหลัก 

252,000 โรงเรียน
บานผา
หลัก 

262,000 

โอนเพ่ิม 
10,000 บาท 

หนาท่ี 161 

ลําดับท่ี 34 

19 สนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานสะ
เกิน 

เพื่อจายเปนคา
สนับสนนุอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนบานสะเกิน 

344,000 โรงเรียน
บานสะ

เกิน 

328,000 หนาท่ี 161 

ลําดับท่ี 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน 

เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดาน
สาธารณสุขฯ 

120,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

120,000 หนาท่ี 
133,137, 
139,143, 
147,151 

ลําดับท่ี 1-3 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

2 โครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาฯ  

เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา
ฯ 

2,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

1,083 หนาท่ี 168 

ลําดับท่ี 25 

3 โครงการเผาระวัง
ควบคุมปองก้ัน
โรคติดตอตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
เผาระวังควบคุม
ปองก้ันโรคติดตอ
ตําบลยอด 

30,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

89,819 

โอนเพ่ิม 
60,000 บาท 

หนาท่ี 156 

ลําดับท่ี 6 

4 จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย เชน 
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ 
ทราบอะเบส น้ํายา
เคมีกําจัดยุงลายและ
แมลงฯลฯ 

100,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

61,809 หนาท่ี 165 

ลําดับท่ี 1,2,3 

5 จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการฉีดวึ
คซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัข
บาฯลฯ 

16,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

หนาท่ี 168 

ลําดับท่ี 26 



~ ๑๓ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยตาม
แนวทางประชา
รัฐฯ 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

จัดการขยะมูลฝอย
ตามแนวทาง
ประชารัฐฯ 

100,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

6,980 หนาท่ี 204 

ลําดับท่ี 3 

 
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคม 

เพื่อเปนคาใชจายใน
โครงการจัดเวที
ประชาคม 

10,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 215 

ลําดับท่ี 16 

2 โครงการจัดงาน
วันสตรีสากล
ตําบลยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
จัดงานวันสตรีสากล
ตําบลยอด 

30,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 185 

ลําดับท่ี 1 

3 ศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดของ
เทศบาลตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด
ของเทศบาลตําบล
ยอด 

30,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 175 

ลําดับท่ี 2 

4 สงเสริมและ
สนับสนุนศูนย
ถายทอดความรู
วิชาการและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สงเสริมและ
สนับสนุนศูนย
ถายทอดความรู
วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลยอด 

94,000 บานผา
สิงห 

84,000 หนาท่ี 124 

ลําดับท่ี 33 

 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

5 สงเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

สงเสริมอาชีพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลยอด 

100,000 หมูบานใน
เขตพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 124 

ลําดับท่ี 34 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 การแขงขันกีฬา
เยาวชน 
ประชาชน ตาน
ยาเสพติด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
การแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน 
ตานยาเสพติด 

20,000 โรงเรียน
บานผา
หลัก 

- หนาท่ี 171 

ลําดับท่ี 12 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

2 เขาคายพุทธบุตร
เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

เขาคายพุทธบุตร
เด็ก และเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตําบลยอด 

30,000 ในพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 185 

ลําดับท่ี 5 

3 จัดงานวันปใหม
เม่ืยน (วัน
ตรุษจีน) 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
จัดงานวันปใหม
เม่ืยน (วันตรุษจีน) 

10,000 บานน้ํา
เกาะ 

- หนาท่ี 184 

ลําดับท่ี 1 

4 สงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
พนักงานเทศบาล 
ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

10,000 ในพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

- หนาท่ี 185 

ลําดับท่ี 2 



~ ๑๕ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

5 สนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอายุ
ประจําหมูบานใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ

สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุประจํา
หมูบานในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

30,000 ในพ้ืนท่ี
เทศบาล

ตําบลยอด 

- หนาท่ี 190 

ลําดับท่ี 1 

6 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
สองแคว 

จัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี อําเภอสองแคว 
จังหวัดนาน 

20,000 ท่ีวากากร
อําเภอสอง

แคว 

20,000 หนาท่ี 186 

ลําดับท่ี 7 

7 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ
สองแคว 

จัดกิจกรรมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดนาน 

25,000 ท่ีวากากร
อําเภอสอง

แคว 

25,000 หนาท่ี 186 

ลําดับท่ี 7 

8 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบล
ยอด 

การดําเนินกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม
ตําบลยอด 

30,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

30,000 หนาท่ี 187 

ลําดับท่ี 8 

 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

9 การจางเหมา
บริการพนักงาน
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในโครงการ
การจางเหมา
บริการพนักงาน
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

84,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

37,800 หนาท่ี 209 

ลําดับท่ี 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 โครงการฝายตน
น้ําลําธาร (Check 
Dam) 

เพื่อจายเปน
คาใชจายใน

โครงการฝายตนน้ํา
ลําธาร (Check 
Dam) 

20,000 ในพ้ืนท่ี
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 119 

ลําดับท่ี 1 

 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

2 กอสรางถนน 
คสล.สายหวย
จอก บานยอด 
หมู 2 

เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล.
สายหวยจอก บาน
ยอด หมู 2 

490,000 บานยอด 476,000 หนาท่ี 62 

ลําดับท่ี 31 

3 กอสรางถนน 
คสล.แบบคูขนาน 
เขาสูท่ีทํากิน
ภายในหมูบานผา
สิงห หมู 5 

เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล.
แบบคูขนาน เขาสูท่ี
ทํากินภายใน
หมูบานผาสิงห หมู 
5 

497,800 บานผา
สิงห 

470,000 หนาท่ี 70 

ลําดับท่ี 15 

4 กอสรางถนน 
คสล.ภายใน
หมูบาน บาน
ปางสาน หมู 4 

เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน 
บานปางสาน หมู 4 

385,700 บาน
ปางสาน 

385,000 หนาท่ี 66 

ลําดับท่ี 5 

5 กอสรางถนน 
คสล. ภายใน
หมูบาน บานสะ
เกิน หมู 1 

เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบาน 
บานสะเกิน หมู 1 

76,000 บานสะ
เกิน 

76,000 หนาท่ี 56 

ลําดับท่ี 1 

6 กอสรางลําเหมือง 
คสล. ปากคางหมู 
สายทุงถํ้า บานผา
หลัก หมู 3 

เพื่อจายเปนคา

กอสรางลําเหมือง 
คสล. ปากคางหมู 
สายทุงถํ้า บานผา
หลัก หมู 3 
 
 

180,000 บานผา
หลัก 

151,000 หนาท่ี 64 

ลําดับท่ี 18 



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

7 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรังเขาสู
ปาสุสาน บานสะ
เกิน หมู 1 

เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลูกรังเขาสูปา
สุสาน บานสะเกิน 
หมู 1 

200,000 บานสะ
เกิน 

172,000 หนาท่ี 58 

ลําดับท่ี 18 

8 ปรับปรุงซอมแซม
โรงน้ําดื่มของ
หมูบาน บาน
ปางสาน หมู 4 

เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงซอมแซม
โรงน้ําดื่มของ
หมูบาน บาน
ปางสาน หมู 4 
 

80,000 บาน
ปางสาน 

- หนาท่ี 68 

ลําดับท่ี 22 

9 ปรับปรุงซอมแซม
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
ยอด 

เพื่อจายเปนคา

ปรับปรุงซอมแซม
สํานักงานเทศบาล
ตําบลยอด 
 

600,000 สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 73 

ลําดับท่ี 6 

10 ปรับปรุงถนนเขา
สูท่ีทํากินภายใน
หมูบานปางสาน 
หมู 4 

เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงถนนเขาสู
ท่ีทํากินภายใน
หมูบานปางสาน 
หมู 4 
 

42,900 บาน
ปางสาน 

42,900 หนาท่ี 68 

ลําดับท่ี 20 

11 ปรับปรุงถนน
ลูกรังเขาสูท่ีทํา
กินภายในหมูบาน 
บานน้ําเกาะ หมู 
6 

เพื่อจายเปนคา

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขาสูท่ีทํากินภายใน
หมูบาน บานน้ํา
เกาะ หมู 6 

471,000 บานน้ํา
เกาะ 

470,000 หนาท่ี 72 

ลําดับท่ี 18 

12 ปรับปรุงถนน
ลูกรังเขาสูท่ีทํา
กินภายในหมูบาน 
บานผาหลัก หมู 
3 

เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขาสูท่ีทํากินภายใน
หมูบาน บานผา
หลัก หมู 3 

173,000 บานผา
หลัก 

170,000 หนาท่ี 64 

ลําดับท่ี 19 

13 กอสรางลําเหมือง 
คสล.รูปตัวยูสาย
ใต บานสะเกิน 
หมู 1 

เพ่ือจายเปนคา
กอสรางลําเหมือง 
คสล.รูปตัวยูสายใต 
บานสะเกิน หมู 1 

300,000 บานสะ
เกิน 

292,000 หนาท่ี 58 

ลําดับท่ี 19 

 



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนงานการพาณิชย 
 งานกิจการประปา 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 การตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา 

20,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 167 

ลําดับท่ี 22 

 
แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

1 เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

เพื่อดําเนินการ
รองรับการจัด
สวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตาํบลยอด 

3,800,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

3,026,500 หนาท่ี 173 

ลําดับท่ี 1 

2 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อดําเนินการ
รองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ย
ความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิ
ตามเกณฑฯลฯ 

1,300,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

1,041,600 หนาท่ี 173 

ลําดับท่ี 2 

3 เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

เพื่อดําเนินการ
รองรับสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปางบ
เอดสฯลฯ 

60,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

36,000 หนาท่ี 173 

ลําดับท่ี 3 

4 ทุนการศึกษา
สําหรับเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาส ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพื่อจายเปน
ทุนการศึกษา
สําหรับเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาส ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 

20,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

- หนาท่ี 153 

ลําดับท่ี 2 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยอด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลําดับ 

ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 

งบประมาณ
ดําเนินการ

จริง 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

หวงป 2563 

5 เงินสมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินท่ีหรือ
พ้ืนท่ี 

เพื่อจายเปนเงิน
สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินท่ีหรือ
พ้ืนท่ี 

60,000 เทศบาล
ตําบลยอด 

60,000 หนาท่ี 166 

ลําดับท่ี 17 

 
หมายเหตุ : ที่มาของแตละโครงการจาก เทศบัญญัต ิ เรือ่ง  งบประมาณรายจาย  
               ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    :  ทะเบียนรายจายประกอบงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

**************************** 
 
 
 


