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1 
 

 ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ..ศ.
๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่ วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลส าโรง  ได้ประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 งานนโยบายและแผน เทศบาลต าบลส าโรง จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ ก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลส าโรง ต่อไป 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒ 

รายงานผลการด าเนนิงาน 



๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ  ๖  เดือน 

เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทา หมู่
ที่ ๕ (หน้าบ้านนายสิทธิโชค – บ้านนายพ่ัว) 

กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๖๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๓๓๐,๐๐๐  

 

 

 

กองช่าง ลงนามใน
สัญญา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ ๔  (สายบ้านนางเรณู) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 

๓๔๕,๐๐๐  
  

 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง หมู่ที่ 
๗ (จากถนน อบ ๒๐๐๓ ถึงนานายถวิล) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ความกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 

๓๔๕,๐๐๐  
  

 กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี ๑๒ (นานาง
สมภาร – นานายทองลา จันทรโ์สภา) 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

๙๒,๐๐๐ ๙๑,๐๐๐  
  

กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างทางระบายน ้า หมู่ที่ ๑ (สาย
บ้านนายสุพจน์ ธุสาวัน – สระหนองค้า) ต้าบล
ส้าโรง อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ขนาดท่อ Dai.0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาว ๖๑ 
เมตร ขยายผิวจราจร คสล. 
ความกว้าง ๑ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๒๔๐,๐๐๐  

  

 กองช่าง  



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล.  (ถนนพระภิบาลด้านทิศเหนือถึงถนน
ดวงชนิตย์) บ้านบูรพา หมู่ท่ี ๙ 

ขนาดท่อ Dai.0.๖0 x 1.00 

เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 
๑๐๐ เมตร ขยายผิวจราจร 
คสล. ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๘๒,๐๐๐ ๔๘๒,๐๐๐  

  

กองช่าง  

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านแคน หมู่ที่ ๘ 
(สายบ้านนายเหลง อรรคธรรม) พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังความกว้างเฉลี่ย 
๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล.ศก. ๐.๔๐ 
เมตร จา้นวน ๒๖ เมตร + บ่อ
พัก คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร 
จ้านวน ๑ บ่อ 

๓๔๐,๐๐๐  

  

 กองช่าง  

8 โครงการปรับปรุงระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๓ 
(แยกหน้าบ้านนายธรเวช) 

กว้างเฉลี่ย ๕ – ๖ เมตร  

ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐  

  

กองช่าง  

 
 
 



๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบ ารุงรกัษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
     แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000  
   

กองการศึกษา  

2. โครงการสารสัมพันธ์วันวิชาการประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

เพื่อให้เด็กได้เห็นความส้าคญั
ของการเรียนรู ้

๒0,000  
   

กองการศึกษา  

3. โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับ
เด็กในพื นท่ีเทศบาลต้าบล
ส้าโรง 

๓๐,๐๐๐  
   

กองการศึกษา  

๔. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

๗๒๖,๖๒๐ ๗๒๓,๕๘๐ 
   

กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบ ารุงรกัษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
     แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งานพิธีทางศาสนา งาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นต่างๆ 

๕๐,000   

 

 กองการศึกษา  

2. โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมส้าหรบั
เด็กและเยาวชนในเขตต้าบลส้าโรง 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชน 

๒๐,๐๐๐   

 

 กองการศึกษา  

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดต้าบล
ส้าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก้าลังกาย 

1๐0,000  

  

 กองการศึกษา  

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขนักีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในสังกัด
เทศบาลตา้บลส้าโรง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
ออกก้าลังกาย 

๒0,000  

  

 กองการศึกษา  

 

 
 
 
 
 



๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสขุ 
     แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเอดส์
ให้ดีขึ น 

90,000 60,500   
 

ส้านักปลดั  

2. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้พิการใหด้ี
ขึ น 

2,448,000 1,723,200   
 

ส้านักปลดั  

3. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพเสริมและ
มีงานท้า 

8,317,200 6,893,400 
 

 
 

ส้านักปลดั  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสขุ 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ความส้าคญัต่อผู้สูงอาย ุ ๘๐,๐๐๐     ส้านักปลดั  

๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพเสริมและ
มีงานท้า 

๓๐,๐๐๐   

  

ส้านักปลดั  

๓. โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีใน
เขตต้าบลส้าโรง 

๓๐,๐๐๐  
   

ส้านักปลดั  



๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสขุ 
     แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานและบรหิารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

๖๔๘,000   
  

ส้านักปลดั เบิกจ่ายไปแล้ว 
๕๔๐,๐๐๐ 

๒. โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจ้า
ฟ้าภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

40,000 ๓๐,๐๐๐  

  

ส้านักปลดั  

๓. โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

๑๒0,000 ๑๒๐,๔๕๔.๘๐ 
   

ส้านักปลดั  

๔. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 

๓๐,๐๐๐  
   

ส้านักปลดั  

๕. โครงการส้ารวจข้อมลูจ้านวนสัตวแ์ละขึ น
ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจ้า
ฟ้าภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

เพื่อส้ารวจจา้นวนสุนัขและ
แมวทั งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

๑๔,๐๐๐  

  

 ส้านักปลดั  

 
 
 



๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง อ.ส้าโรง จ.อุบลฯ) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔   

เพื่อให้มีสถานท่ีให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ที่สะดวกทันสมัย 

๓๐,000 ๒๗,๐๐๐  

  

ส้านักปลดั  

๒. โครงการจดัท้าแผนพัฒนา การติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา และการประสาน
แผนพัฒนาเทศบาลต้าบลส้าโรง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการ 

๓๐,๐๐๐ ๑,๗๕๐  
  

ส้านักปลดั  

๓. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั งผู้บรหิารท้องถิ่น
และสมาชิกท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั งผู้บริหารท้องถิ่น 

๖๐๐,๐๐๐ ๓๓๓,๕๘๙.๓๖ 
   

ส้านักปลดั  

๔. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสตูร
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลและผู้แทนภาค
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม 

๕๐๐,๐๐๐  

  

 ส้านักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างเสรมิความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

๑0,000 ๘,๔๔๑  
  

ส้านักปลดั  

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

๑0,000 ๙,๙๙๐  
  

ส้านักปลดั  

๓. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดอัคคภีัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่เกิดจาก
อัคคีภัย 

๒๐,๐๐๐  

   

ส้านักปลดั  

๔. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลส้าโรง 

เพื่อให้ อปพร.สามารถใช้
อุปกรณ์ต่างๆในการระงับเหตุ
สาธารณภัยได้อยา่งถูก 

๑๗๐,๐๐๐  

   

ส้านักปลดั  

๕. โครงการปลูกฝังวินัยจราจร เมาไมข่ับ ขับไม่โทร เพื่ออบรมให้ความรู้ เมาไม่ขับ 
ขับไม่โทร 

๓๐,๐๐๐ ๒๐,๕๐๐ 
   

ส้านักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างเสรมิความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓๐,๐๐๐   
 

 ส้านักปลดั  

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลส้าโรง 

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรยีนรู้
ทางการเกษตรแบบครบวงจร 

๒0,000   
 

 ส้านักปลดั  

๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนรุักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด้า 

10,000   

 

 ส้านักปลดั  

๓. โครงการคลองสวย น ้าใส คนไทยมีสุข 
ปีงบประมาณ 256๔ 

เพื่อให้คลองธรรมชาตสิะอาด
และเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

๑๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐  
  

ส้านักปลดั  

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลต้าบลส้าโรง เพื่อให้พื นที่เขตเทศบาลมี
ความสะอาด สวยงาม 

๑๓,๐๐๐ ๑๒,๙๓๒  
  

ส้านักปลดั โอนตั งเป็น
รายการใหม ่

 
 
 



๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อการเกษตร บ้าน
ผับแล้ง หมู่ที่ ๖ (ผับแล้ง – โนนชาติ) 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร 

๘๐๐,๐๐๐   
  

กองช่าง  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาและบ ารุงรกัษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน จา้นวน ๕ แห่ง 

สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียน 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 1,594,600  
  

กองการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคมและสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด 
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ผลการด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. ส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนการด้าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้านๆ
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  

  

ส้านักปลดั  

รวมท้ังสิ้น  ๔๔  โครงการ ๑๙,๓๘๗,๘๒๐ ๑๒,๕๐๕,๔๓๗.๑๖      
 



๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ ๖  เดือน 
 

 
 สรุป รายงานผลการดา้เนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ระหว่างเดือนตลุาคม ๒๕๖๓ – เดอืนมีนาคม ๒๕๖๔) รอบ  ๖  เดือน จ้านวน ๔๔ โครงการ 

  ๑. ยังไมด่้าเนินการ   จ้านวน ๒๓ โครงการ 

  ๒. อยู่ระหว่างด้าเนินการ  จ้านวน ๕ โครงการ 

  ๓. ด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน ๑๖ โครงการ 

 
 

เบิกจ่าย
36%

คงเหลือ
64%

สถานะการเบิกจ่ายรอบ  ๖  เดือน

เบกิจ่าย คงเหลอื

ยังไม่ได้
ด้าเนินการ

52%
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

11%

ด้าเนินแล้วเสร็จ
37%

สถานะการด าเนินงาน รอบ ๖  เดือน

ยงัไม่ไดด้ าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินแลว้เสร็จ


