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คํานา 

                  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 256๒ 
มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย  

                  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ขาพเจาในฐานะของตัวแทน 
ผูบริหารของเทศบาลตําบลสามเงา จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงตอสภา
เทศบาลตํ าบลสามเงา ประจําปงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก ( เดื อนตุลาคม 2562 –  
เดือนมีนาคม 2563) โดยในการจัดทํารายงานในคร้ังน้ี ไดรวบรวมโครงการ/ กิจกรรม ที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชน ไดอยางแทจริง  
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สารบัญ 
 

  หนา 
 

สวนที่ 1 บทนํา 1 
สวนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลสามเงา 

ประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
2 

        สรุปการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบล
สามเงา ประจําปงบประมาณ 256๓ ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก แยก
ตามยุทธศาสตร 

4 

        ตารางแสดงยุทธศาสตรและจํานวนเงินที่ใชในการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ  2563 ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก 

5 

 รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 256๓ แยกตาม
ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

 

        ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพ้ืนฐาน ๗ 

        ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ๗ 

        ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งชุมชน ๙ 

        ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 

        ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

10 

        ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารบานเมืองที่ดี 11 
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สวนที่ 1 บทนํา 
**************************** 

หลักการและเหตุผล 
                    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 
48 ทศ ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได 
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สานักงานเทศบาลดวย  

วัตถุประสงค 
                 1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาทองถิ่น ใหสภาทองถ่ินและ 
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว  
                    2. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดานความโปรงใสตรวจสอบได และดานหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
                    3. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลสามเงา 

ประจําปงบประมาณ 2563 
รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

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

เรยีน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสามเงา และประชาชนท่ีเคารพ  

                     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 25๖2)  
มาตรา 48 ทศ ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 
แล ะราย ง านแสดงผลการป ฏิ บัติ ง าน ใหประกาศ ไว โ ดย เปด เ ผยที่ ส านั กง าน เทศบาลด ว ยนั้ น  
                    กระผมนายเฉลียว  ภูดอนตอง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสามเงา และคณะผูบริหาร ไดมุงเนนท่ีจะพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอน
ให กับพี่นองประชาชนในพ้ืนที่  เ พ่ือให เกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนในพื้นที่มากที่สุดและเพ่ือ 
ใหพี่นองประชาชนไดเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงานตามท่ีไดมุงหวังเอาไว ภายใตขอจํากัดใน
หลายๆ ดาน โดยในการแกไขปญหาทางเราจะมุงเนนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและบุคคลสวนใหญ 
ใหมากท่ีสุด ในโอกาสนี้ กระผมจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล 
ตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้  

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    - กอสรางและปรับปรุงถนน  ทางระบายนํ้า 
    - ขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งแสงสวางสาธารณะ  
2. ดานการเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน (แหลงผลิตอาหารปลอดสารพิษ) 
    - สงเสริมอาชีพของประชาชนในดานการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร 
    - พัฒนาอาชีพของประชาชนและกลุมอาชีพ     
    - สรางความตระหนักและรับผิดชอบระหวางผูผลิตตอผูบริโภค 
3. ดานชุมชนเขมแข็ง การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    - สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคม 
    - การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
    - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    - การพัฒนาและสงเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
 
4. ดานการพัฒนาดานสังคมแหงการเรียนรูและศูนยกลางวัฒนธรรม  
    - พัฒนาชองทางการรับรูขาวสารของประชาชน 
    - สนับสนุนพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
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5. ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
    - สรางจิตสํานักและความตระหนักของประชาชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจ 
    - ลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบําบัดนํ้าเสียในชุมชน 
    - ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
6. ดานการสาธารณสุข 
   - ประชาชนไดรับบริการดานการสงเสริมสุขภาพอยางทั่วถึง    
   - ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใสดานการปองกันอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและอนามัย 
7. ดานการเมืองการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
   - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
   - สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
   - สงเสริมและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
   - การจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
8. ดานการกระจายอํานาจใหแกชุมชน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
    - ภารกิจการจัดการศึกษา 
    - การปองกันยาเสพติดและบําบัดผูติดยาเสพติด 
    - การสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
    - การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
    - สงเสริมการสรางโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะ 
    - สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
    - สงเสริมแนวทางการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
    - สงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 
                 นโยบายดังกลาวจะสําเร็จลุลวง ตองไดรบัความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากพอแมพ่ีนอง 
ประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมจะตั้งใจบริหาร 
กํากับ ดูแลกิจการของเทศบาลตําบลสามเงาโดยยึดหลักธรรม 10 ประการ ทําตามรอยพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ดังน้ี 

                 1. ทํางานอยางผูรูจริงและมีผลงานเปนท่ีประจักษ 
                 2. มีความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะ และความถูกตอง  
                 3. มีความออนนอมถอมตน เรียบงาย และประหยัด  
                 4. มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก 
                 5. รับฟงความเห็นของผูอ่ืน เคารพความคิดที่แตกตาง  
                 6. มีความตั้งใจจรงิและขยันหมั่นเพียร 
                 7. มีความสุจริต และความกตัญู 
                 8. พ่ึงตนเอง สงเสริมคนดแีละคนเกง 
                 9. รักประชาชน 
                10. การเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน  
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               การบริหารราชการขาพเจาจะใชหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมอืง
ที่ด ี6 ประการมาใช คือ 
              1. หลักนิติธรรม จะบริหารจัดการโดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ทาง
ราชการไดประกาศใช เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดเสยีหายกับทางราชการ 
              2. หลักคุณธรรม จะใหความเปนธรรม ความเสมอภาคกับทุกฝาย โดยปราศจากอคติใดๆ ทั้งสิ้น 
              3. หลักโปรงใส จะใชหลักโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง โดยยึดถือราคากลางมาตรฐานสินคาที่ทาง
ราชการ ไดกําหนด เปนเกณฑในการเลือกสรร และทําสัญญากับคูสัญญาหรือผูขาย ผูรับจางโดยเสมอภาค 
              4. หลักการมีสวนรวม จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการคิดวางแผนการปฏิบัติ
และการตรวจสอบผลงานของเทศบาล 
               5. หลักการมีความรับผิดชอบ การบริหารงานจะเปนไปดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันความ
ผิดพลาด เสียหาย ทั้งของราชการ เอกชน และประชาชนบนหลักผลประโยชนของสวนรวมมากอนเสมอ 
               6. หลักความคุมคา การจัดตั้งงบประมาณโครงการตางๆ จะเปนไปไดอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย 
เหมาะสมกับปริมาณงานที่จะเกิดขึ้น มีความคุมคากับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  

                  สรุปการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลสามเงา ประจําป
งบประมาณ 256๓ ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)
แยกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้  

 
ที่ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 
โครงการที่ปรากฏใน 

แผนดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 

รอบ ๖ เดือนแรก 

โครงการท่ี 
ดําเนินการ 

ในรอบ 
 6 เดือนแรก 

คิดเปน 
รอยละ 

1. โครงสรางพื้นฐาน ๒ - 0.00 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 28 17 60.72 
3. การสรางความเขมแข็งชุมชน 10 4 40.00 
4. อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 1 20.00 
5. อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 
4 1 25.00 

6. บริหารบานเมืองท่ีดี 8 3 37.5 

รวม 57 26 45.62 

(ขอมูลจาก ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E-Plan) 
 
 



๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

 

 
 
ตารางแสดงยุทธศาสตรและจํานวนเงินท่ีใชในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2563  
(ที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ระหวางเดือนตุลาคม  2562 -  เดือนมีนาคม 2563)  
 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

คิดเปน
รอยละ 

1 โครงสรางพื้นฐาน 920,000 - 920,000 - 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 15,361,700 7,121,553 8,240,146.58 46.36 

3 การสรางความเขมแข็งชุมชน 5๘0,000 1๕8,399 421,601 27.31 

4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 590,000 4,080 585,920 0.70 
5 อนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 
215,000 36,668 178,332 17.06 

6 บริหารบานเมืองที่ดี 535,600 63,433 472,167 11.85 

รวม 18,202,300 7,384,133 10,818,167 40.47 

 

60.72

40.00

20.00

25.00

๓๗.๕

แผนภูมิแสดงรอยละของโครงการ
ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2563 

ในรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ยทุธศาสตรที์ 1

ยทุธศาสตรที์ 2

ยทุธศาสตรที์ 3

ยทุธศาสตรที์ 4

ยทุธศาสตรที์ 5

ยทุธศาสตรที์ 6



๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณในแผน

งบประมาณทดีาํเนินการ

 -

 5,000,000.00
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ยทุธศาสตรท์ ี1 ยทุธศาสตรที์ 2 ยทุธศาสตรที์ 3 ยทุธศาสตรท์ ี4 ยทุธศาสตรที์ 5 ยทุธศาสตรที์ 6

แผนภูมแิสดงงบประมาณของโครงการ

ท่ีดําเนินงานประจาํงบประมาณ 2563 และไดดําเนินการ

ในรอบ 6 เดือนแรก  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

งบประมาณในแผน งบประมาณทีดาํเนินการ
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รอยละของงบประมาณทดีําเนินงานประจํางบประมาณ 2563 

และไดดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก  ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

รอ้ยละ



๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

รายละเอียดโครงการท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ 2563  
และดําเนินการแลวในรอบ 6 เดือนแรก ระหวาง  เดือนตุลาคม  2562 - เดือนมีนาคม 2563 

แยกตามยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการวางทอระบายน้ํา คลองหวย
หวาย หมู 5 

680,000 - 680,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

2 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.หลัง
อาคารหองประชุมเทศบาลตําบลสามเงา 

240,000 - 240,000 อยูในขั้นตอนการ
ทําสัญญา 

กองชาง 

รวม 920,000 - 920,000   

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

8,222,400 3,922,200 4,300,200 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูพิการ 

2,784,000 1,180,000 1,604,000 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูติดเช้ือเอดส 

72,000 38,500 33,500 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

4 จายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

102,037 71,139 30,898 ดาํเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

5 เงนิสํารองจาย 112,508 - 112,508 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

6 คาใชจายเก่ียวกับกิจการ
จราจร 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 เงนิสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

8 เพ่ือจายปนคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตแหงประเทศไทย
(สทท.) 

 

41,903 41,810.82 92.18 ดําเนนิการ
แลว 

สํานักปลัด 

9 สมทบเขาระบบหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

 

120,000 120,000 - ดําเนินการ 
แลว 

กองสาธารณสุข 

ย.3 
ย.4 ย.5 



๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 เงนิชวยพิเศษ  5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

11 เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการทองถ่ิน
(กบท.) 

469,802 445,787.50 24,014.0 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

12 เงนิชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ(ชคบ.) 

5,500 2,195 3,305 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

13 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
(คาสื่อการเรียนการสอน) 

110,500 38,700 71,800 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา 
(คาสนับสนนุอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย) 

318,500 196,620 121,880 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

15 คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับ ศพด. 

39,550 - 39,550 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

16 อาหารเสริม(นม) 820,000 204,769.60 615230.40 ดําเนนิการ
แลว 

กองการศึกษา 

17 โครงการวันเด็กแหงชาติ 45,000 35,827 9,173 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

18 คาใชจายในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 

30,000 22,000 8,000 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

1๙ เงนิอุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา 

1,440,000 612,520 827,480 ดําเนนิการ
แลว 

กองการศึกษา 

20 โครงการรณรงคปองกันและ
แกไขปญหาโรคไขเลือดออก 

40,000 - 40,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

๒๑ การรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

63,000 29,600 33,400 ดําเนินการ
แลว 

กองสาธารณสุข 

๒๒ อุดหนุนชุมชนโครงการตาม
พระราชดําริเก่ียวกับดาน 
สาธารณสุข 

200,000 - 200,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

23 โครงการแกปญหาเอดสและ
เพศสัมพันธแกเยาวชน 
 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 

๒๔ อุดหนุนก่ิงกาชาด 
อําเภอสามเงา 
 
 
 
 
 

20,000 

 

- 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสุข 



๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

25 โครงการจัดแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ 

150,000 100,199 49,801 ดาํเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

26 สงนักกีฬาเขารวมกับ
หนวยงานอ่ืน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

27 โครงการพัฒนาทักษะดาน
กีฬาเพ่ือเด็กและเยาวชน 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

28 โครงการจัดแขงขันกีฬา
เดือนหา 

85,000 59,685 25,315 ดําเนินการ
แลว 

กองการศึกษา 

 15,361,700 7,121,553 8,240,146.58   

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศบาลสําคัญ 

10,000 2,074 7,926 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

2 โครงการกิจกรรมรณรงคตอตาน 
ยาเสพติด 

10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการสนับสนุนการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 10,000 - 10,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

5 โครงอบรมเพ่ิมศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานของชุมชน 

300,000 - 300,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

6  โครงการสงเสรมิอาชีพ 
 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 20,000 20,000 - ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของเด็กและเยาวชน 

130,000 116,870 13,130 ดําเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตรี 

20,000 19,455 545 ดาํเนินการ
แลว 

สํานักปลัด 

10 อุดหนุนที่ทําการอําเภอสามเงา
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม และ
ภารกิจดานความ มั่นคงของภาครัฐ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 5๘0,000 1๕8,399 421,601   

 

 



๑๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณ
อาคารศูนยผูสูงอายุ 

250,000 - 250,000 อยูในข้ันตอน
การทําสัญญา 

กองชาง 

2 โครงการอนุรักษสิงแวดลอม 30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองสาธารณสขุฯ 

3 โครงการเพ่ิมสวนหยอมสวนสาธารณะ
ใหกับชุมชน 

500,000 - 500,000 อยูในข้ันตอน
การหาผูรับ

จาง 

กองชาง  
สํานํานักปลัด 

4 โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  5,000 4,080 920 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาในปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควัน 

30,000 - 30,000 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

รวม 590,000 4,080 585,920   

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
ลอยกระทง 

50,000 36,668 13,332 ดาํเนิน 
การแลว 

กองการศึกษา 

2 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
สงกรานต 

50,000 - 50,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณี
หลอเทียน 

35,000 - 35,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการสงเสริมประเพณีสักการะพระ
บรมธาตุลอย 

80,000 - 80,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

กองการศึกษา 

รวม 215,000 36,668 178,332   

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารบานเมืองท่ีดี 

ลําดับ แผนงานโครงการ งบประมาณ
ที่ต้ังไว 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 130,000 - 130,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

2 คาใชจายในโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

255,600 59,615 87,985 ดําเนิน 
การแลว 

กองคลัง 

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 - 20,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

4 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 45,000 1,818 43,182 ดาํเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

5  โครงการกิจกรรมวันสาํคัญของชาติ 10,000 2,000 8,000 ดําเนิน 
การแลว 

สํานักปลัด 

6  โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 40,000 - 40,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมเมือง  

5,000 - 5,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

8 โครงการอุดหนุนที่ทําการ 
อําเภอสามเงาตามโครงการ 
วันสําคัญของชาติ 

30,000 - 30,000 ยังไมได
ดําเนินการ 

สํานักปลัด 

รวม 535,600 63,433 472,167   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ภาพกิจกรรมยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      - โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



๑๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

                - โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

             - โครงการจัดแขงขันกีฬาชมุชนสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

               - โครงการจัดการแขงขันกีฬาเดือนหา 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชน 

            - โครงการอบรมสิทธิคนพิการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

              - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

               - โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายสิทธิและหนาที่ของสตรี 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

              - โครงการปองกันและควบคุมไฟปา  

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรอนุรักษศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

             - โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

ภาพกจิกรรมยุทธศาสตรการบรหิารบานเมืองที่ดี 

            - โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

               - โครงการปรับปรุงขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

 

 



๒๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลสามเงาประจําปงบประมาณ 256๓ รอบ ๖ เดือนแรก 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 


