
 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

อ าเภอกันทรลกัษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   



1. ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา ป ี2564 ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2563 – เดือนกนัยายน 2564 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

โครงการทีเ่สรจ็ 

จ านวน 
โครงการที่อยู่

ระหวา่ง
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการที ่

ยงัไมด่ าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่มกีารยกเลิก 

จ านวนโครงการทีม่ีการ
เพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้สมดุลและแข่งขันได้ 
(๑๗,๙๖๐,๐๐๐) 

33 55.00 0 0 18 30.00 6 20.68 3 5.00 ๖๐ 100 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๑๖,๒๒๕,๐๐๐) 

6 10.34 0 0 39 67.24 13 44.82 0 0 ๕๘ 100 

3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒,๑๕๐,๐๐๐) 

0 0 0 0 12 75.00 4 13.79 0 0 
๑๖ 

100 

4. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(๕,๗๔๓,๐๐๐) 

3 71.42 0 0 20 68.96 6 20.68 0 0 ๒๙ 100 

รวมทั้งสิ้น 42 25.76 0 0 89 54.60 29 17.79 3 1.84 163 100 
 
สรุป  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   163  โครงการ 
 โครงการที่น ามาปฏิบัติ  42  โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  42x 100 = 25.76 
                          163 
 

 



 

 

2. การเบิกจา่ยงบประมาณ ป ี2564 ระหวา่งเดือนตลุาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 (โครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันา) 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงนิสะสม รวม 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 
(๑๗,๙๖๐,๐๐๐) 

6,940,173.88 38.64 1,368,170.52 7.61 8,308,344.40 46.26 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
(๑๖,๒๒๕,๐๐๐) 

10,179,172 62.73 0 0 0 0 

3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๒,๑๕๐,๐๐๐) 

0 0 0 0 0 0 

4. การบริหารจัดการที่ดี ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(๕,๗๔๓,๐๐๐) 

2,885,422.78 50.24 0 0 2,885,422.78 50.24 

รวม (42,078,000) 19,964,768.66 47.44 1,368,170.52 7.61 11,193,767.18 26.60 

 
หมายเหต ุ - ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 

 



 
  
3. โครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

** โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จ านวน  30,700  บาท  
 

4. เปรยีบเทยีบโครงการ และงบประมาณที่ด าเนนิการตามแผนพฒันา (พ.ศ. 2561 - 2565)  
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2564 กับ แผนการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการใน
แผนพฒันา 

งบประมาณใน
แผนพฒันา 

 
โครงการตาม

แผนการด าเนนิ 
งบประมาณตาม

แผนการด าเนนิงาน 
เปรียบเทียบ

โครงการ (ร้อยละ) 

เปรียบเทียบงบประมาณ  
(รอ้ยละ) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สมดุลและแข่งขันได้ 

๖๐ ๑๗,๙๖๐,๐๐๐ 
 

16 4,742,000 26.66 26.40 

2. การพัฒนาด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

๕๘ ๑๖,๒๒๕,๐๐๐ 
 

15 1,160,000 25.86 7.14 

3. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖ ๒,๑๕๐,๐๐๐ 
 

4 120,000 25.00 5.58 

4. การบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒๙ ๕,๗๔๓,๐๐๐ 
 

13 4,331,000 44.82 75.41 

รวม  163 42,078,000  48 10,350,000 29.44 24.59 

 

 



 

5. ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนนุทัว่ไป 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการเสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ยงัไมไ่ดด้ าเนินการ งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณทีเ่บกิจ่าย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / - - 7,300,000 7,232,700 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,500,000 2,515,400 
3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ / - - 84,000 55,000 
4 อาหารเสริมนม / - - 800,000 715,515.18 
5 อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) 

โรงเรียนบ้านแก 
/ - - 660,000 630,200 

6 อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา) 
โรงเรียนบ้านกระบี่ 

/ - - 560,000 494,000 

7 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข / - - 240,000 240,000 
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

/ - - 60,000 30,396 



ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13  
(สายที่ 1 คุ้มวัดโนนม่วง) 

225,500 225,500 เทศบัญญัติ 
    

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ตั้งใหม่ 80,000 

โอนลด 80,000 
0 เทศบัญญัติ 

    

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7  
(หน้าบ้านนางประยูร สายโท) 

50,000 50,000 เงินสะสม 
    

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 
4  
(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

168,000 168,000 เงินสะสม 
    

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก และวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ที่ 6  
(สายทางหน้าบ้านนางอ่อนศรี เพชรดี) 
 

217,670.52 217,670.52 เงินสะสม 

    

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านแก      หมู่ที่ 6 (ซอยเลย
ร้านตัดผม) 

10,000 10,000 เงินสะสม 
    

 



 

ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอย
สวนปาล์มไปบ้านเขวา) 

98,000 98,000 เงินสะสม 
    

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ    หมู่ที่ 9 - บ้าน
ตระกาจ หมู่ที่ 4 ต.ตระกาจ 

98,000 98,000 เงินสะสม 
    

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงก่อ    หมู่ที่ 9 (ซอยหน้า
วัดบ้านดงก่อ) 

49,500 49,500 เงินสะสม 
    

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านดงสูง   หมู่ที่ 15 (ซอยไร่
ผู้ใหญ่ประเทศ) 

10,000 10,000 เงินสะสม 
    

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอย
อินนารีสอร์ทเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

30,000 30,000 เงินสะสม 
    

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยนาย
สุพร สายชมภู) 

20,000 20,000 เงินสะสม     

13 โครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
ห้วยพอก หมู่ที่ 11           (ซอยจังเกิ้ลบาร์) 

49,500 49,500 เงินสะสม     

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13 (สายที่ 2 คุ้มอินนา        รีสอร์ท) 

269,500 269,500 เงินสะสม     

 



ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13  ตั้งใหม่ 
100,000 

โอนลด 
100,000 

0 เทศบัญญัติ  

   

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ า คสล.บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 
7 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้ามแยกสุดถนน คสล.) 

280,000 
โอนเพิ่ม 
150,000โอน 
ลด 430,000 

0 เทศบัญญัติ  
   

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก บ้านกระบี่  หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่) 

240,000 
โอนลด 

240,000 
0 เทศบัญญัติ  

   

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 - 
วัดป่าด ารงพุทธธรรม 

380,000 377,000 เทศบัญญัติ     

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 
(ซอยบ้านนายสุพร สายชมภู) 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ     

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ     

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 
(สายอินนารีสอร์ทเชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์) 

300,000 298,000 เงินสะสม     

 



ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอย
บ้านอาจารย์บุญศรี) 

350,000 347,000 เทศบัญญัติ     

23 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 

ตั้งใหม่ 
1,000,000 

โอนลด 
500,000 

497,000 เทศบัญญัติ  
   

24 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5       (คุ้มบ้านไผ่) 80,000 80,000 เทศบัญญัติ     

25 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 
4 (ซอยหนองเขื่อง) 

34,000 34,000 เทศบัญญัติ     

26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน             บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 (คุ้มกอดรีสอร์ท) 

278,000 276,000 เทศบัญญัติ     

27 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (คุ้มวัด
บ้านดงก่อ) 

260,000 
โอนเพิ่ม 

220,000 
โอนลด 

220,000 

258,000 เทศบัญญัติ 

    

28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 17 (คุ้ม
บ้านซ าน้อย-บ้านเขวา) 

500,000 462,751.68 เทศบัญญัติ     

 



ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

29 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (คุ้ม
ศูนย์อพยพ) 

440,000 402,751.68 เทศบัญญัติ     

30 โครงการก่อสร้างรั้วและก่อสร้างขยายผิวจราจร  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      บ้านแก หมู่ที่ 6 

300,000 298,000 เทศบัญญัติ     

31 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 200,000 
โอนลด 

190,000 
0 เทศบัญญัติ  

   

32 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

500,000 495,000 เทศบัญญัติ     

33 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต   เสริมเหล็ก สายทาง
บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 

ตั้งใหม่ 
190,000 

189,000 เทศบัญญัติ     

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระบี่ หมู่ที่ 
5 

ตั้งใหม่ 
240,000 

238,000 เทศบัญญัติ     

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้พัฒนา 
หมู่ที่ 16 

ตั้งใหม่ 
337,000 

โอนลด 
337,000 

0 เทศบัญญัติ  
   

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ตั้งใหม่ 
270,000 

268,000 เทศบัญญัติ     

 



ยุทธศาสตร์ที ่1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานใหส้มดลุและแขง่ขนัได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ 
หมู่ที่ 13 (ข้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางหนองหญ้าลาด) 

ตั้งใหม่ 
190,000 

190,000 เทศบัญญัติ     

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบูรณ์  
หมู่ที่ 4 

ตั้งใหม่ 
117,000 

116,000 เทศบัญญัติ     

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก หมู่
ที่ 11 

ตั้งใหม่ 
170,000 

168,000 เทศบัญญัติ     

รวม 

ตั้งไว้ 6,091,670.52 
ตั้งใหม่/โอนเพ่ิม 3,064,000 

โอนลด 2,097,000 
 

6,940,173.88   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 100,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

รวม 250,000 0      

 

ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงคค์วบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 70,000 65,676 เทศบัญญัติ     

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 60,000 30,396 เทศบัญญัติ     

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

240,000 240,000 เทศบัญญัติ     

รวม 370,000 336,072      

 



ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง 50,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

2 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 30,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ 50,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

4 
อุดหนุนจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000 0 เทศบัญญัติ     

รวม 140,000 0      

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหญ้าลาดเกมส์ 200,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

2 โครงการท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 30,000 0 เทศบัญญัติ     

3 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000 0 เทศบัญญัติ     

4 โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ 150,000 0 เทศบัญญัติ ยกเลิก    

5 
อุดหนุน อ.กันทรลักษ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

20,000 0 เทศบัญญัติ     

6 
อุดหนุน อ.กันทรลักษ์ ตามโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดี
กันทรลักษ์ 

20,000 0 เทศบัญญัติ     

รวม 450,000 0      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่2. การพฒันาดา้นการสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,300,000 
7,232,700 

โอนลด 
64,000 

เทศบัญญัติ  
   

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000 
2,515,400 

โอนเพิ่ม 
20,000 

เทศบัญญัติ  
   

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 55,000 เทศบัญญัติ     
รวม 

9,884,000 

9,748,100 
โอนลด 64,000 

โอนเพิ่ม 
20,000 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่3. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจิตอาสาเพ่ือชุมชนและสังคม 30,000 0 เทศบัญญัติ     

2 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 30,000 0 เทศบัญญัติ     

3 โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 30,000 0 เทศบัญญัติ     

รวม 450,000 0      
 

ยุทธศาสตร์ที ่3. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

30,000 0 เทศบัญญัติ  
   

รวม 30,000 0      
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
500,000 

โอนลด 
137,000 

345,827.60 เทศบัญญัติ  
   

2 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

300,000 
โอนลด 

293,300 
0 เทศบัญญัติ  

   

3 
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

20,000 0 เทศบัญญัติ     

4 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000 0 เทศบัญญัติ     

5 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู 
ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

3,000 0 เทศบัญญัติ     

รวม 853,000 
โอนลด 430,300 

345,827.60      

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานการรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการซ้อมแผนดับเพลิง 50,000 0 เทศบัญญัติ     

2 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

150,000 0 เทศบัญญัติ     

รวม 200,000 0      
 

ยุทธศาสตร์ที ่4. การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ต้ังจ่าย เบิกจ่าย ที่มา ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
773,000 

โอนลด 
160,000 

604,880 เทศบัญญัติ  
   

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000 715,515.18 เทศบัญญัติ     
รวม 1,573,000 

โอนลด 160,000 
0      

 
 



ปัญหาและอปุสรรค 
 1) ระเบียบ กฎหมาย ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานเนื่องจากบางเรื่องไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้ง
หน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงในเรื่องของอ านาจหน้าที่ 
 2) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่องของระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเนื่องจาก
ภารกิจของเทศบาลต าบลมีมาก ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ถ่ายโอนมาจากจากหน่วยงานต่างๆ 
 3) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอ 
 4) หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลยังมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม  
 5) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก 
 6) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
 7) งบประมาณยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 8) ส านักงาน มีความคับแคบ ท าให้มีข้อจ ากัดในการให้บริการประชาชน 
 9) เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงไม่สามารถด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆได้ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก แต่ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  ควรมีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวให้มาก   
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