
 
ประกาศ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 2565) 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บรหิารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมลูและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่ว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข์ ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข ์ 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์ 
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 าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ใน
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 117 376,680,000.00 227 483,600,000.00 296 547,050,000.00 298 603,950,000.00 298 603,950,000.00 

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 281 429,989,000.00 414 546,026,000.00 496 618,673,000.00 498 681,580,000.00 498 682,587,000.00 
 

 
   จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ งบประมาณ 5,484,000 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 3,704,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 160,000.00 



การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 26 1,070,000.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2 70,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 480,000.00 

รวม 47 5,484,000.00 
 

     
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาตา -บ้านซ า 

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
พื้นที่ ม.1 จ านวน 1 สาย 
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

2.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างวัดไตรราษฎร์สามัคค ี

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

3.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
หนองขนาน-บ้านหนองประดิษฐ ์

340,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

4.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสุกจิ โพธิสาร บ้านโพธิ์กระ
สังข์เหนือ ม.12 

100,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

5.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านใหม่พัฒนา -บ้านสนวน ต.ศรี
ตระกลู 

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 
1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาล
ก าหนด 

6.  การพัฒนาด้านโครงสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสาย 280,000.00 ส านัก/กองช่าง, เพื่อการสญัจรไปมาขนพืชผลทางการเกษตร 1 สาย 



พื้นฐาน โพธิ์กระสังขเ์หนือ- ตาจวน ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

สะดวก ปลอดภัย 

7.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
แห่งที่ 4 บ้านพอก 

324,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พอก-หนองประดิษฐ ์

8.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
แห่งที่ 5 บ้านพยอม 

200,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พยอม 

9.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
แห่งที่ 7 บ้านหนองค ู

210,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองค ู

10.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลโพธ์ิ
กระสังข ์

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้มีหอพักส าหรับพนักงานเทศบาล ถนน 

11.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบก-บ้านปรือใหญ ่

500,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น และปลอดภัย 1 สาย 

12.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการอบรมอาชีพเสริม 50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพิม่ขึ้น อบรมกลุม่อาชีพ 100 คน 

13.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ(ตามศาสตร์พระราชา) 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องเพิ่มมากข้ึน 

อบรมจ านวน 1 รุ่นๆละ 
100 คน 



14.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษรตร 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได ้
อบรม 100 ครัวเรือน ใน
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 

15.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการสนับสนุนความปรองดองของ
ชุมชน 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความสามคัคีในชุมชน 
กิจกรรมการปรองดอง 1 
ครั้ง 

16.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการปอ้งกันสาธารณ
ภัย 

1 รุ่น รุ่นละ 80 คน 

17.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชน 1 แห่ง 

18.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชน 1 แห่ง 

19.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวังและแกไ้ขปญัหายา
เสพติด จังหวดัศรสีะเกษ 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยการบริหาร 
การด าเนินการ การป้องกัน เฝา้ระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ในพื้นที่จังหวัดศณีสะเกษ 

ประชาชน เยาวชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

20.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอ าเภอขุนหาญ 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยการด าเนินการ 
ด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ

ประชาชน เยาวชนในอ าเภอ
ขุนหาญ 



ส านักงานปลัด 
อบต. 

ติดในพื้นที่อ าเภอขุนหาญ 

21.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและใหน้ักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญัของเด็ก 

1 กิจกรรม/ป ี

22.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการค่ายพุทธบุตร 50,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เดก็และเยาวชน 500 คน 

23.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการ Sport Day 20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์

เด็ก 200 คน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

24.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรีไชเคลิเพื่อสื่อสร้างสรรค ์ 20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาในการผลิตสื่อการสอน 

50 คน 

25.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรักให้พอด ี 30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา เด็ก 300 คน 

26.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสานสมัพันธ์สายใยในครอบครัว 30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 50 ครอบครัว 

27.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

100,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 1 ครั้ง 

28.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการเปิดโลกปฐมวัย 30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา

เพื่อให้เด็กได้มีความเรียนรู้เพื่อเตรยีมตัวสู่การ
เรียนช้ันอนุบาล 

200 คน 



และวัฒนธรรม 

29.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคตดิต่อ  14 หมู่บ้าน 

30.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคตดิต่อ  14 หมู่บ้าน 

31.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอุดหนุนปศุสตัว์อ าเภอขุนหาญ
ตามโครงการควบคมุประชากรสุนขัและ
แมว 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
สุนัขและแมวต าบลโพธิ์กระ
สังข ์

32.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิ์กระสังข์ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรือ่งอนามัยเจริญ
พันธุ ์

นักเรียนระดับประถมปลาย
และมัธยมต้นท้ัง 6 โรงเรียน 

33.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสังสวางควัฒน วรขัติย
ราชนาร ี

80,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า 14 หมู่บ้าน 

34.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนัการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

ปีละ 100 คน 



อบต. 

35.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการลานวัฒนธรรม 30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้การอนรุักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

1,000 คน 

36.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ 60,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

37.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้เดก็และเยาวชน 100 คน 

38.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 20,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดตั้งเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 1 ศูนย ์

39.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 30,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะเพณีท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

40.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาต าบลโพธิ์กระสังข์
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 

100,000.00 
ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
และมสีุขภาพท่ีด ี

เด็ก เยาวชน ประชาชน ปี
ละ 2,000 คน 

41.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบงานปฏิบตัิงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั งานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้
เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตกุารณ์ และเพื่อ
สนับสนุนให้โครงการจติอาสาพระราชทานในพื้นที
มีความเข้มแข็งมีทักษะ มีความรูค้วามช านาญใน
การจัดการภัยพิบตั ิ

จิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 



42.  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมลูฝอย
ในครัวเรือน 

50,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนรู้คัดแยกขยะ  14 หมู่บ้าน 

43.  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการอบรมการจัดการน้ าเสยีใน
ครัวเรือน 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
, กองการแพทย์ 

เพื่อก าจัดน้ าเสียในครัวเรือน 14 หมู่บ้าน 

44.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการหน่วยบริการภาษีเคลื่อนที่ 30,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อบริการประชาชนในการช าระภาษี ให้มีความ
สะดวกมากข้ึน 

จ านวนคนท่ีอยู่ในข่ายเสีย
ภาษี1.ภาษีป้าย 9 ป้าย 2.
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
225 ราย3.ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 2,068บาท 

45.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

150,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อรวบรวมจดัท าแผนที่แม่บทเพื่อประโยชน์ใน
การจัดเก็บจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ปจัจุบัน 

จ านวนข่ายท่ีต้องเสียภาษี
จ านวน 49.15 ตร. กม.ทีม่ี
การแบ่งบล็อกแบ่งโซน 
จ านวน 19 โซน 302 
บล็อก 

46.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจดัฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านจัดเก็บรายได้ พัสดุและการเงนิการ
บัญช ี

150,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานในแต่ละด้านมีความรู้
ความสามารถเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

บุคคลากรฝึกอบรม จ านวน 
5 คน 

47.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาดู
งานคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

150,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ของคณะผู้บรหิาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล  

คณะผู้บริหาร/สมาชิก ได้รับ
การอบรมทุกคน 

 

 



ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จ านวนเงิน 3,915,000 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 3,320,086 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 3,380,000.00 8 2,890,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 29,800.00 1 29,800.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 4 100,350.00 4 100,350.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2 299,936.00 2 299,936.00 

รวม 17 3,810,086.00 15 3,320,086.00 
     
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ผลการด าเนินงาน 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านตาตา 
หมู่ที่ 1 -บ้านซ า หมู่
ที่ 7 

500,000.00     500,000.00 500,000.00 0.00 

2.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม

500,000.00     500,000.00 500,000.00 0.00 



เหล็กสายข้างวัดไตร
ราษฎรส์ามัคคี บ้าน
ตาตา หมู่ที่ 1 

3.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนอง
ขนาน - บ้านหนอง
ประดิษฐ ์

340,000.00     340,000.00 340,000.00 0.00 

4.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางสุ
กิจ โพธิสาร บ้าน
โพธิ์กระสังข์เหนือ ม.
12 

100,000.00     100,000.00 100,000.00 0.00 

5.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 14 - 
บ้านสนวน ต าบล 
ศรีตระกูล 

500,000.00     500,000.00 500,000.00 0.00 

6.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุกถนน
สายโพธ์ิกระสังข์
เหนือ- ตาจวน 

280,000.00     280,000.00 0.00 0.00 

7.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 

200,000.00     200,000.00 200,000.00 0.00 



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ แห่งที่ 5 
บ้านพยอม 

8.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ แห่งที ่7 
บ้านหนองค ู

210,000.00     210,000.00 0.00 0.00 

9.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายใน
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 

250,000.00     250,000.00 250,000.00 0.00 

10.  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบก 
หมู่ที่ 3 - ต าบลปรือ
ใหญ่ 

500,000.00     500,000.00 500,000.00 0.00 

11.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนความ
ปรองดองของชุมชน 

30,000.00     29,800.00 29,800.00 200.00 

12.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

25,000.00     25,000.00 25,000.00 0.00 



13.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

50,000.00     21,500.00 21,500.00 28,500.00 

14.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

100,000.00     23,850.00 23,850.00 76,150.00 

15.  
การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการลาน
วัฒนธรรม 

30,000.00     30,000.00 30,000.00 0.00 

16.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน โปรแกรม 
LTAX3000 LTAX 
GIS 

150,000.00     150,000.00 150,000.00 0.00 

17.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผูบ้ริหาร/
สมาชิก/
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

150,000.00     149,936.00 149,936.00 64.00 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

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 298 603,950,000.00 11 3,704,000.00 10 3,380,000.00 8 2,890,000.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 11,800,000.00 4 160,000.00 1 29,800.00 1 29,800.00 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 138 55,537,000.00 26 1,070,000.00 4 100,350.00 4 100,350.00 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลงังาน 27 3,420,000.00 2 70,000.00 
    

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 22 7,880,000.00 4 480,000.00 2 299,936.00 2 299,936.00 

รวม 498 682,587,000.00 47 5,484,000.00 17 3,810,086.00 15 3,320,086.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ทราบ เพื่อ
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                                 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 
 
 
                                                                           (นายตี โพธิสาร) 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์                                                                                            ข้อมูล ณ 11/03/2565 
 



 

 


