




























 
สรุปผลการดำเนินงาน   สำนักปลดั 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7,542,600 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,440,200 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 38,500 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น 400,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
5. โครงการสนับสนุนการขับเลื่อนแผนชุมชน   30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงาน   98,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
7. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์   
49,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   52.500 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
9. โครงการบ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง 98,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
11. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 98,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

12. โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 84,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

13. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่) 18,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
14. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล(สงกรานต์) 18,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

15. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน  
 สำนักปลัด (แผนงานทั่วไป) 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                           41,435.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         26,305.02.- 
-วัสดุการเกษตร                                             .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                          .     4,539 .- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                       95.310.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                   22,430.-
วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            12,400.- 
2.ครุภัณฑ์ 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                              34,000.-  
-ค่าบำรุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  12,090.- 
 

436,794.82  



 สำนักปลัด (แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุ 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          -  
-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            42,000.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         51,205.80.- 
-วัสดุเครื่องดับเพลิง                                     13,780.-   
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร                                      
-ซื้ออุปกรณ์การเกษตร                                  14,800.- 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
-ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง                                     78,500.-                                  

 รวม 15  โครงการ 12,423,594.82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงาน   กองคลัง 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564  (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอด
รถยนต์ 

42,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าเช่าตลาดสด
เทศบาล 

42,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย 42,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการประสัมพันธ์การำระภาษีประจำปี 7,776 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
5. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน   

 กองคลัง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       3,000.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          12,809.24.- 
-วัสดุการเกษตร                                       - 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                   - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                     5,370- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                - 
-วัสดุก่อสร้าง                                          - 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          - 
2.ครุภัณฑ์ 
- 

201,179.24 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม  5  โครงการ 334,955.24  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินงาน   กองช่าง 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564  (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนสนาม

ม้า ซอย1(ช่วงจากสี่แยกถนนสนามม้าถึงถนนโยธาธิการดอน
แตง) 

850,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฏร์อุทิศ (ช่วง
จากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) 

490,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ 
ซอย 1(ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 

770,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนหนอง
แวงแยก 2 (ช่วงจากสี่แยกถนนชลประทานถึงสี่แยกถนนหนอง
แวงพัฒนา) 

440,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนน
ชลประทาน  (ช่วงจากสี่แยกถนนหนองแวงแยก 3 ไปทางทิศ
ตะวันตก) 

425,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 
ถนนเจริญราษฏร์ (ช่วงจากแยกถนนโยธาธิการดอนแตงถึงสี่แยก
ถนนโคตุฑาประชาราษฏร์) 

611,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนกลางเมือง(ช่วงจากสี่แยกถนนสังขศิลา ถึง ทางหลวงสาย
อรุณประเสริฐ 202 ) 

773,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนสนามม้า ม 2 (ช่วงจากสี่แยกถนนปัทมานนท์ถึงทางหลวง
สายอรุณประเสริฐ 202 )) 

982,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนสนามม้าบ้านเกษตรวิสัย ม.1 (ช่วงจากสี่แยกถนนเจริญ
ราษฏร์ ถึงสี่แยกถนนกลางเมือง) 

1,552,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

10. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนเฉลิมพระเกยีรติบ้านหนองแวง ม.3,13 (ช่วงจากสี่แยกถนน 
ราษฏรอุทิศ ถึงสี่แยกถนนโนนสวรรค์) 

1,959,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ถนนชลประทาน บ้านหนองแวง ม.3,9 (ช่วงจากสี่แยกถนน 

1,984,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



เฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) 
12. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบล

เกษตรวิสัย จำนวน  11  คน 
462,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

13. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองช่าง 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                       29,030.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                153,070.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      84,713.76.- 
-วัสดุการเกษตร                                         .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                               - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                  15,360.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                    55,850.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                15,500.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                         152,295.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          25,300.- 
2.ครุภัณฑ์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล             30,000.- 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า                                    16,300.- 

577,418.76 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม   13    โครงการ 11,875,418.76  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  (ตลุาคม 2562 – กันยายน  2563) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิก 21,600 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้หวัดนก 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขต
เทศบาลจำนวน  9  คน   

324,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            40,905.- 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   43,196.80.- 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสาธารณสุข)    93,846.52.-                         
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                       40,330.- 
-วัสดุการเกษตร                                             1,800.- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      - 
-วัสดุเครื่องแต่งกาย                                       22,750.- 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                         32,330.- 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                  121,980.- 
-วัสดุก่อสร้าง                                              52,967.- 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     - 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แผนงานเคหะและชุมน)  190,863.16 .-                         
2.ครุภัณฑ์ 
       - 

640,968.48 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 รวม 1,016,568.48  

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินงาน   กองการศึกษา 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563   (ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียน 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ศพด. ในสังกัด 

         
163,000  
326,400              

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. โตรงการเพ่ิมศักยภาพการจักการศึกษาท้องถิ่น 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
20,000 

3,845.58 
21,000 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ในเขต
เทศบาล 

115,600 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) รร.เทศบาล 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน รร.เทศบาล 
- ค่ากิจกรรมผู้เรียน รร.เทศบาล 

 
 

68,850 
8,100 
17,415 

 

5. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,082,082.34 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
6. อุดหนุนส่วนราชการ 

-อาหารกลางวัน รร.ในเขตเทศบาล ศดว.วัดกลาง ศดว.วัดป่ายาง 
- อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศดว.ในเขต 

 
3,032,200 

92,650 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานกอง
การศึกษา 

102,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 30,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

9. โครงการประเพณีออกพรรษา 35,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
10. โครงการประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป 20,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

11. โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองการศึกษา 
1.วัสดุ 
-วัสดุสำนักงาน                                            14,624.- 
- วัสดุการเกษตร                                             .- 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    - 
-วัสดุคอมพิวเตอร์                                             - 
-วัสดุงานบ้านงานครัว                                    106,200- 

20,584 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 



-วัสดุก่อสร้าง                                                  - 
2.ครุภัณฑ์ 
-  

 รวม  11  โครงการ 5,158,726.92  
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