
 
ประกาศ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

 
    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลโพธ์ิกระสังข ์ 
    "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมล้ าค่า สาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษาด ีการกีฬาเด่น เน้นเกษตรอินทรีย ์มีอาชีพเสริม เพิ่มการมีส่วนร่วม" 
 
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 โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจไุว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
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
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

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 48 โครงการ งบประมาณ 27,910,750 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 4,615,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 14 22,570,750.00 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - - 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 675,000.00 

รวม 48 27,910,750.00 
 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาตา - 300,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  พื้นที่ ม.1 จ านวน 1 สาย ตามแบบ



โครงสร้างพื้นฐาน บ้านซ า ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

ที่เทศบาลก าหนด 

2.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก
หนองแคน -สะเดาน้อย 

273,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น  1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

3.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน
นายจันเปรยีง บ้านโพธ์ิกระสังข์ ม.2 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

4.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัว
ผัน สุดสังข์ บ้านบกสะด า ม.3 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

5.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาง
สุรี จันทรเ์ปรียง 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 1 แห่ง ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

6.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก
พยอม -ตาจวน 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

7.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกพยอม  

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

8.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง
ขนาน-ป่าช้าบ้านหนองขนาน ม.6 

203,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น  1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

9.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ยอน -หนองผือ ม.7 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 



ประปา 

10.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองคู ม.8 - บ้านl
สะเดาน้อย 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

11.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรยีน
บ้านหนองคู ม.8 

324,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

12.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อบ่อพักสายหน้าบ้านนายอาคม บ้านโนนคูณ ม.9 

226,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพือ่การสญัจรไปมาสะดวกขึ้น แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1 สาย ยาว 100 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 

13.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน
นายส าเริง โพธิสาร บ้านโนนคณู ม.9 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาทีส่ะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

14.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อบ่อพักสายหน้าบ้านนายเด่น บ้านพอก ม.10 

269,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น แกไ้ข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1 สาย ยาว 378 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก าหนด 

15.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อบ่อพักสายศาลากลางบ้าน บ้านแต้ ม.11 -บ้านโพธ์ิกระ
สังข์เหนือ ม.12 

400,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการคมนาคมสะดวก  1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

16.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสด า-
หนองกอก 

400,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น  
1 สาย ยาว 155 เมตร กว้าง 4 
เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

17.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่
พัฒนา -บ้านสนวน ต.ศรีตระกลู 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 1 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 



18.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพักสายบ้านโพธิ์กระสังข์
เหนือ ม.12-บ้านแต้พัฒนา ม.11 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาสะดวกขึ้น 2 สาย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด 

19.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายบ้านบกสะด า ม.
3 - หนองเพนียง 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก ปลอดภัย 

จ านวน1 สาย 

20.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายวัดโพธิ์สามต้น
เชื่อมถนนสายบ้านบกสะด า -บ้านหนองขนาน 

300,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรไปมาขนพืชผลทาง
การเกษตร สะดวก ปลอดภัย 

จ านวน1 สาย 

21.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์แห่งที่ 2 วัดสด า 

260,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบก 

22.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลฝั่งทิศตะวันตก 

210,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
ส านักงานให้ใช้การได ้

ห้องประชุมส านักงาน 1 หลัง 

23.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลฝั่งทิศตะวันออก 

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
ส านักงานให้ใช้การได ้

ห้องประชุมส านักงาน 1 หลัง 

24.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบก-บ้าน
ปรือใหญ ่

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น และปลอดภัย 1 สาย 

25.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธ์ิ
กระสังข์เหนือ- สะเดาน้อย  

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น และปลอดภัย 1 สาย 

26.  การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก 0.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออก าลังกาย 1 สาย 



โครงสร้างพื้นฐาน พยอม -เขตบ้านช าแระ ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

27.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบก-บ้าน
หนองขนาน  

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น และปลอดภัย ระยะทาง 4200 ม. 

28.  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์
กระสังข์เหนือ-บ้านตาจวน 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการสญัจรทีส่ะดวกขึ้น และปลอดภัย ระยะทาง 3000 ม. 

29.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ตามศาสตร์
พระราชา) 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องเพิ่ม
มากขึ้น 

อบรมจ านวน 1 รุ่นๆละ 100 คน 

30.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชน 1 แห่ง 

31.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิอ าเภอขุนหาญ 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยการ
ด าเนินการ ด าเนินการป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ
ขุนหาญ 

ประชาชน เยาวชนในอ าเภอขุน
หาญ 

32.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการ Sport Day 20,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์

เด็ก 200 คน ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

33.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสรมิ(นม) ส าหรับนักเรียนในเขตเทศบาลฯ
และศพด. 

1,955,100.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ ไดร้ับอาหาร
เสรมิ(นม)อย่างเพียงพอ 

รร. 6 แห่ง ศพด. 7 แห่ง 

34.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสรมิ(อาหารกลางวัน) ส าหรับนักเรียนใน
เขตเทศบาลฯ 

3,140,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ ไดร้ับอาหาร
เสรมิ(อาหารกลางวัน)อย่างเพียงพอ 

รร. 6 แห่ง  

35.  การพัฒนาด้าน โครงการอาหารเสรมิ(อาหารกลางวัน) ส าหรับนักเรียน 1,584,650.00 ส านัก/กองการศึกษา นักเรียนศพด.ในเขตเทศบาลฯ ไดร้ับ ศพด. 7 แห่ง 



คุณภาพชีวิต ศพด.ในเขตเทศบาลฯ ศาสนาและวัฒนธรรม อาหารเสริม(อาหารกลางวัน)อย่าง
เพียงพอ 

36.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 1 ครั้ง 

37.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 12,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคตดิต่อ  14 หมู่บ้าน 

38.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 0.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสง่เสริม
สุขภาพป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 

10,000 คน 

39.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสังสวางควัฒน วรขตัิยราชนารี 

80,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า 14 หมู่บ้าน 

40.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การด าเนินโครงการตามแนว ทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านล่ะ20,000 บาท) 

280,000.00 
ส านัก/กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อด าเนินโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

14หมู่บ้าน 

41.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 11,952,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ปีละ 1,300 คน 

42.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,312,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีละ150 คน 

43.  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ 150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชิ้อเอดส ์ ปีละ 40 คน 



ปลัด อบต. 

44.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการหน่วยบริการภาษีเคลื่อนที่ 20,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อบริการประชาชนในการช าระภาษี ให้
มีความสะดวกมากข้ึน 

จ านวนคนท่ีอยู่ในข่ายเสียภาษ1ี.
ภาษีป้าย 9 ป้าย 2.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 225 ราย3.ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 2,068บาท 

45.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 250,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อรวบรวมจดัท าแผนที่แม่บทเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บจดัท าและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีปัจจุบัน 

จ านวนข่ายท่ีต้องเสียภาษีจ านวน 
49.15 ตร กม.ทีม่ีการแบ่งบล็อค
แบ่งโซน จ านวน 19 โซน 302 
บล็อก 

46.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาดูงานคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกเทศบาลและพนักงานเทศบาล 

270,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิก พนักงานเทศบาล  

คณะผู้บริหาร/สมาชิก ได้รับการ
อบรมทุกคน 

47.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 110,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินงานราชพิธีและกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรต ิ

ปีละ 4 ครั้ง 

48.  
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

25,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เป็นศูนย์ปฎิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอขุนหาญ 

จ านวน 1 ศูนย ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จ านวนเงิน 27,015,750 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงิน 25,149,972 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 3,720,000.00 13 3,720,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 50,000.00 1 50,000.00 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 13 20,735,746.50 13 20,730,042.50 

การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 649,930.00 5 649,930.00 

รวม 32 25,155,676.50 32 25,149,972.50 

    
 
   รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์ ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ผลการด าเนินงาน 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่มี
การ

ด าเนินการ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านตาตา -บ้านซ า 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 



2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สามแยกหนองแคน -
สะเดาน้อย 

273,000.00     273,000.00 273,000.00 0.00 

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านโคกพยอม -ตาจวน 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 

4.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหนองขนาน-ป่าช้า
บ้านหนองขนาน ม.6 

203,000.00     203,000.00 203,000.00 0.00 

5.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายยอน -หนองผือ 
ม.7 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เข้าโรงเรียนบ้านหนองคู 
ม.8 

324,000.00     324,000.00 324,000.00 0.00 

7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสด า-หนองกอก 

400,000.00     400,000.00 400,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านใหม่พัฒนา -บ้าน
สนวน ต.ศรตีระกลู 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 



9.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกถนนสายบ้าน
บกสะด า ม.3 - หนอง
เพนียง 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 

10.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกถนนสายวัด
โพธิ์สามต้นเช่ือมถนน
สายบ้านบกสะด า -บ้าน
หนองขนาน 

300,000.00     300,000.00 300,000.00 0.00 

11.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์แห่งที่ 
2 วัดสด า 

260,000.00     260,000.00 260,000.00 0.00 

12.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารห้อง
ประชุมส านักงาน
เทศบาลฝั่งทิศตะวันตก 

210,000.00     210,000.00 210,000.00 0.00 

13.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารห้อง
ประชุมส านักงาน
เทศบาลฝั่งทิศ
ตะวันออก 

250,000.00     250,000.00 250,000.00 0.00 

14.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ(ตามศาสตร์

50,000.00     50,000.00 50,000.00 0.00 



พระราชา) 

15.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

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

16.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอขุนหาญ 

10,000.00     10,000.00 10,000.00 0.00 

17.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต โครงการ Sport Day 20,000.00     19,900.00 19,900.00 100.00 

18.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

1,955,100.00     1,519,436.50 1,518,932.50 435,663.50 

19.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนในเขต
เทศบาลฯ 

3,140,000.00     3,063,400.00 3,063,400.00 76,600.00 

20.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 

1,584,650.00     1,306,370.00 1,306,370.00 278,280.00 

21.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000.00     29,900.00 25,900.00 20,100.00 

22.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

12,000.00     11,040.00 9,840.00 960.00 

23.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 

80,000.00     67,300.00 67,300.00 12,700.00 



ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

24.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

280,000.00     280,000.00 280,000.00 0.00 

25.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,952,000.00     11,275,600.00 11,275,600.00 676,400.00 

26.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 3,312,000.00     3,009,400.00 3,009,400.00 302,600.00 

27.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000.00     127,000.00 127,000.00 23,000.00 

28.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการหน่วยบริการ
ภาษีเคลื่อนที ่

20,000.00     17,700.00 17,700.00 2,300.00 

29.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการปรับปรุงข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

250,000.00     250,000.00 250,000.00 0.00 

30.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมสมัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาล 

270,000.00     269,490.00 269,490.00 510.00 

31.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรต ิ

110,000.00     87,740.00 87,740.00 22,260.00 



32.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

25,000.00     25,000.00 25,000.00 0.00 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  

ยุทธศาสตร์ 

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 28 4,615,000.00 13 3,720,000.00 13 3,720,000.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 11,800,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 138 54,530,000.00 14 22,570,750.00 13 20,735,746.50 13 20,730,042.50 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและพลงังาน 27 3,420,000.00 - - 
    

5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 22 7,880,000.00 5 675,000.00 5 649,930.00 5 649,930.00 



รวม 498 681,580,000.00 48 27,910,750.00 32 25,155,676.50 32 25,149,972.50 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 ฉ.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรค  
 ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
       1. ผลจากการตดิตามและประเมินผลโครงการ ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กจิกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลได้รบัการจัดสรรเพราะการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ท่ีมากเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ท าใหผ้ลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของเทศบาลนั้นไดค้ะแนนค่อนข้างต่ า  
       2.ประชาชนในหมู่บ้าน ยังตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีเงินงบประมาณเพยีงพอในการสนับสนุนจดัท าโครงการตา่ง ๆ ได้แก่ งานไฟฟ้าสาธารณะ ขดุลอกคลอง ก่อสร้างถนนคอนกรตี/ลาด
ยาง ระบบประปา เพื่อช่วยแก้ไขปญัหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ เทศบาลต้องประสานงานขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
 2. ประชาชนมีความต้องการเป็นจ านวนมาก 
 3. มีบุคลากรไม่เพียงพอและมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน เชน่บุคลากรกองช่าง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 4. เทศบาลไมส่ามารถด าเนินการได้ทุกโครงการเนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่จ ากดั 
 
 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 12 เมษายน 2565 
 
 
                                                                        (นายตี โพธิสาร) 
                                                         นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์ 
 

 



 


