
 
ประกาศ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน (ระหว่างตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พฒันาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข ์ 
    "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมล้ าค่า สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาดี การกีฬาเด่น เน้นเกษตรอินทรีย์ มีอาชีพเสริม เพิม่การมีส่วนร่วม  
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์ 
    1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล  
    2. ส่งเสรมิ และพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน  
    3. จัดระเบยีบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังขไ์ด้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118 376,930,000.00 228 483,850,000.00 296 546,950,000.00 298 603,850,000.00 298 603,850,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 10,980,000.00 13 11,080,000.00 13 11,800,000.00 13 11,800,000.00 13 11,800,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 105 32,529,000.00 126 41,546,000.00 138 48,523,000.00 138 54,530,000.00 138 55,537,000.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

27 3,420,000.00 27 3,420,000.00 27 3,420,000.00 27 3,420,000.00 27 3,420,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 21 6,380,000.00 21 6,380,000.00 22 7,880,000.00 22 7,880,000.00 22 7,880,000.00 

รวม 282 430,239,000.00 415 546,276,000.00 496 618,573,000.00 498 681,480,000.00 498 682,487,000.00 
 

  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,951,000 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,926,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 1 25,000.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - - 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - - 

รวม 13 2,951,000.00 
 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาตา -บ้านซ า 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
พื้นที่ ม.1 จ านวน 1 สาย ตาม
แบบท่ีเทศบาลก าหนด 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกหนองแคน -สะเดานอ้ย 

273,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวก
ขึ้น  

1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกพยอม -ตาจวน 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวก
ขึ้น 

1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองขนาน-ป่าช้าบ้านหนองขนาน 
ม.6 

203,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวก
ขึ้น  

1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายยอน -หนองผือ ม.7 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสด า-หนองกอก 

400,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
1 สาย ยาว 155 เมตร กว้าง 
4 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

7.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านใหม่พัฒนา -บ้านสนวน ต.ศรี
ตระกลู 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

8.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย
บ้านบกสะด า ม.3 - หนองเพนียง 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาขนพืชผล
ทางการเกษตร สะดวก 
ปลอดภัย 

จ านวน1 สาย 

9.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายวัด
โพธิ์สามต้นเช่ือมถนนสายบ้านบกสะด า -
บ้านหนองขนาน 

300,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรไปมาขนพืชผล
ทางการเกษตร สะดวก 
ปลอดภัย 

จ านวน1 สาย 



10.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้อง
ประชุมส านักงานเทศบาลฝั่งทิศตะวันออก 

250,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมส านักงานให้ใช้การได ้

ห้องประชุมส านักงาน 1 หลัง 

11.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบก-บ้านหนองขนาน  

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น 
และปลอดภัย 

ระยะทาง 4200 ม. 

12.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก
สายบ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ-บ้านตาจวน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น 
และปลอดภัย 

ระยะทาง 3000 ม. 

13.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ตั้งจุดตรวจเพื่อบริการ
ประชาชน 

1 แห่ง 
 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ จ านวนเงิน 2,951,000 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 2,942,400 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,926,000.00 10 2,926,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 1 16,400.00 1 16,400.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน     

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

รวม 11 2,942,400.00 11 2,942,400.00 

   
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตา
ตา -บ้านซ า 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก
หนองแคน -สะเดาน้อย 

273,000.00 273,000.00 273,000.00 0.00 

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก
พยอม -ตาจวน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

4.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองขนาน-ป่าช้าบ้านหนองขนาน ม.6 

203,000.00 203,000.00 203,000.00 0.00 

5.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ยอน -หนองผือ ม.7 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสด า-
หนองกอก 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่
พัฒนา -บ้านสนวน ต.ศรีตระกลู 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านบกสะด า 
ม.3 - หนองเพนียง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

9.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายวัดโพธิ์สาม
ต้นเช่ือมถนนสายบา้นบกสะด า -บา้นหนองขนาน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

10.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลฝั่งทิศตะวันออก 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

11.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

25,000.00 16,400.00 16,400.00 8,600.00 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 298 603,850,000.00 12 2,926,000.00 10 2,926,000.00 10 2,926,000.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 11,800,000.00 - -     

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 138 54,530,000.00 1 25,000.00 1 16,400.00 1 16,400.00 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลงังาน 27 3,420,000.00 - -     

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 22 7,880,000.00 - -     

รวม 498 681,480,000.00 13 2,951,000.00 11 2,942,400.00 11 2,942,400.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
    ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ทราบ เพื่อ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที ่10 เมษายน 2564 

 
(นายสนอง  ศิริเทศ) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบตัิหน้าที่  

  นายกเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข ์
 

ข้อมูล ณ 10/04/2564 



 


