
 
รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ ๖ เดอืน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
“สะเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมสันติสุข” 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมอืง  จังหวัดยะลา 



 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวัน
สำคัญต่างๆ 

50,000   /  - สำนักปลัด  

2 โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

499,600 /    499,600 สำนักปลัด  

3 โครงการพัฒนาบุคลากร 21,580 /    21,580 สำนักปลัด  
4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000   /  - สำนักปลัด  
5 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้าน

คอรัปชั่น 
88,420 /    59,050 สำนักปลัด  

6 เก้าอี้ทำงาน 37,000 /    19,000 สำนักปลดั  
7 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 10,000 /    8,000 สำนักปลัด  
8 รถยนต์ตรวจการณ์ 1,664,000   /  - สำนักปลัด  
9 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 50,000   /  - สำนักปลัด  
10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 85,000   /  - สำนักปลัด  

 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
1. งานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

11 เครือ่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led ขาว-ดำ 7,800   /  - สำนักปลัด  
12 โครงการถมดินเพ่ือทำที่จอดรถ ณ 

สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
3,000,000 /    2,998,000 สำนักปลัด  

13 โครงการติดตั้งป้ายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 

300,000   /   สำนักปลัด  

14 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1,334,000   /   สำนักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

2. งานวางแผนสถิติและวชิาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

20,000   /   สำนักปลัด  

2 โครงการปรับปรุงแผนชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 

400,000   /   สำนักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

3. งานบริหารงานคลัง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 เก้าอี้ทำงาน 25,000   /   กองคลงั  
2 ชั้นเกบ็แฟ้ม 40 ช่อง ล้อเลื่อน 25,000   /   กองคลงั  
3 โต๊ะทำงาน 20,000   /   กองคลงั  
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 17,000   /   กองคลงั  
5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 13,000   /   กองคลงั  
6 ตู้แรค 5,000   /   กองคลงั  
7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 

Switch) 
8,400   /   กองคลงั  

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

30,000 /    13,461 สำนักปลัด  

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พนักงาน
เทศบาล/อปพร./ประชาชน 

100,000   /   สำนักปลัด  

3 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณ
ภัยและการป้องภัยพนักงานเทศบาล/
อปพร. 

100,000   /   สำนักปลัด  

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณ
ภัยและการป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองสะเตงนอก/
สถานศึกษา/ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

100,000 /    8,850 สำนักปลัด  

5 เก้าอี้ทำงาน 35,000   /   สำนักปลัด  
6 เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ 6,000   /   สำนักปลัด  
7 ตู้บานทึบเหล็ก 7,500   /     
8 โต๊ะทำงาน (ขนาดเลก็) 8,500   /     



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

9 โต๊ะทำงาน (ขนาดใหญ่) 10,000   /   สำนักปลัด  
10 รถยนต์บรรทุก 905,000   /   สำนักปลัด  
11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

7,500   /   สำนักปลัด  

12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ 2,600   /   สำนักปลัด  
13 เครื่องสำรองไฟ 2,500   /   สำนักปลัด  
14 ปืนฉีดน้ำและสายสูบน้ำดับเพลิง 200,000   /   สำนักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 เก้าอ้ีทำงาน 14,000 /    2,500 กองการศึกษา  
2 โต๊ะทำงาน 7,500 /    7,200 กองการศึกษา  
3 คูลเลอร์น้ำ 12,000   /   กองการศึกษา  
4 ถังต้มน้ำไฟฟ้า 13,000   /   กองการศึกษา  
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
7,500   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
6. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตง
นอก 

80,000   /   กองการศึกษา  

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
นักเรียนปฐมวัย 

100,000   /   กองการศึกษา  

3 โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย 30,000   /   กองการศึกษา  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

50,000   /   กองการศึกษา  

5 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน
ประสบการณ์ปฐมวัย 

50,000   /   กองการศึกษา  

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง 

60,000   /   กองการศึกษา  

7 โครงการสนับสนับค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

6,984,050 /    2,329,540 กองการศึกษา  

8 เก้าอ้ีทำงาน 2,500 /    2,500 กองการศึกษา  
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

9 ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน 11,800 /    11,800 กองการศึกษา  
10 โต๊ะทำงาน (แบบเข้ามุม) 9,500 /    9,500 กองการศึกษา  
11 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 13,500 /    13,500 กองการศึกษา  
12 พัดลมติดผนัง 54,600   /   กองการศึกษา  
13 โทรทัศน์ LED TV 59,700   /   กองการศึกษา  
14 คูลเลอร์น้ำแบบสแตนเลส 6,000   /   กองการศึกษา  
15 เครื่องตัดหญ้า 9,500   /   กองการศึกษา  
16 ตู้กบัข้าว 5,000   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

17 ตู้เย็นขนาด 9 ควิบิกฟุต 14,500   /   กองการศึกษา  
18 เตาแก๊ส 31,200   /   กองการศึกษา  
19 โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว 14,000   /   กองการศึกษา  
20 หม้อหุงข้าว 12,000   /   กองการศึกษา  
21 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 51,000   /   กองการศึกษา  
22 เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร ์แบบ

ฉีดหมึก 
22,500   /   กองการศึกษา  

23 โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลัง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ 

125,000   /   กองการศึกษา  

24 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมลานคอนกรีต
บริเวณทางเดิน อาคารโรงเรียนอนุบาล
พงบโูล๊ะ 

449,000   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

7. งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

25 โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำหน้ากำแพง
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก 

200,000   /   กองการศึกษา  

26 โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่าเป็นโรง
อาหาร โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 

45,000   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
7. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการกลไกท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชน 

50,000   /   กองการศึกษา  

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000   /   กองการศึกษา  
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ตำบลสะเตงนอก 
100,000   /   กองการศึกษา  

4 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำ
และเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตง
นอก 

50,000   /   กองการศึกษา  

5 เก้าอ้ีทำงาน 2,500 /    2,500 กองการศึกษา  
6 ตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน) 5,900 /    5,900 กองการศึกษา  
7 โต๊ะเหล็ก (แบบเข้ามุม) 9,500 /    9,500 กองการศึกษา  

 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
8. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนนิการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 เก้าอ้ีทำงาน 14,000   /   กองสาธารณสุข  
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 72,000   /   กองสาธารณสุข  
3 โต๊ะทำงาน 18,000   /   กองสาธารณสุข  
4 รถพยาบาล (รถตู้) 2,500,000 /    2,497,000 กองสาธารณสุข  
5 ตู้เย็น 8,500 /    8,499 กองสาธารณสุข  
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 34,000 /    33,800 กองสาธารณสุข  
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 5,200 /    5,200 กองสาธารณสุข  
8 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 /    2,400 กองสาธารณสุข  
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5,600   /   กองสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
9. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 20,000   /   กองสาธารณสุข  
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 /    49,940 กองสาธารณสุข  
3 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ 
3,000   /   กองสาธารณสุข  

4 การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000   /   กองสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
10. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนนิการ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ
สาธารณสุขด้านเวชกรรมฟ้ืนฟูเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา 

30,000   /   กองสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
11. งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 5,000   /   กองสวัสดิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
12. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 50,000   /   กองสวัสดิการ  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพ้ืนที่

ตำบลสะเตงนอก 
50,000   /   กองสวัสดิการ  

3 โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว 30,000   /   กองสวัสดิการ  
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม

อาชีพผู้ด้อยโอกาสบ้าน ธอส. 
100,000   /   กองสวัสดิการ  

5 โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลคนพิการ 20,000   /   กองสวัสดิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
13. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการดำเนินการสอบเขตท่ีดิน 50,000 /    12,532 กองช่าง  
2 โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ำและสถานที่

สาธารณะ 
20,000   /   กองช่าง  

3 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา 20,000   /   กองช่าง  
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 50,000   /   กองช่าง  
5 เก้าอ้ีเหล็กหุ้มเบาะ 45,000   /   กองช่าง  
6 เครื่องเข้าเล่มสันห่วงกระดูกงู 4,500   /   กองช่าง  
7 เครื่องปรับอากาศ 36,000   /   กองช่าง  
8 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 35,000   /   กองช่าง  

 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

9 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800   /   กองช่าง  
10 เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง 340,000 /    340,000 กองช่าง  
11 เครื่องคอริ่ง 55,000   /   กองช่าง  
12 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 16,000   /   กองช่าง  
13 ตลับเมตรสายไฟเบอร์กลาส 3,500   /   กองช่าง  
14 ถังอัดจารบีใช้ลม 6,000   /   กองช่าง  
15 แบบหล่อคอนกรีต 16,000   /   กองช่าง  
16 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000   /   กองช่าง  

 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
14. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

17 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 5,000   /   กองช่าง  
18 ชุดบล็อกลมถอดล้อ 10,000   /   กองช่าง  
19 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 25,000   /   กองช่าง  
20 แท่นตัดไฟเบอร์ 10,000   /   กองช่าง  
21 เลื่อยยนต์ ขนาด 31.8 ซีซี 20,000   /   กองช่าง  
22 เลื่อยยนต์ ขนาด 72.2 ซีซี 40,000   /   กองช่าง  
23 ล้อวัดระยะ 16,000   /   กองช่าง  
24 สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก 5,000   /   กองช่าง  
25 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ

ประมวลผล 
46,000   /   กองช่าง  

26 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Network 

2,400   /   กองช่าง  

 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
15. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสุภิญโญ หมู่ที่ 6 

2,069,300   /   กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสี่แยกไฟแดงตือเบาะ หมู่ที่ 10 

133,000   /   กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงจันทร์
แบบ LED ถนนนิบงบารู (สายสวนส้ม) หมู่
ที่ 7 

1,710,000   /   กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตักวา หมู่ที่ 4 

1,928,800   /   กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพนูทรัพย์ หมู่ที่ 12 

176,300   /   กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเมาะจิ หมู่ที่ 12 

611,300   /   กองช่าง  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11 

1,225,400   /   กองช่าง  

 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

15. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนนิการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลักษมาน 14 หมู่ที่ 3 

867,700   /   กองช่าง  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 

528,000   /   กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฮาซันอุทิศ หมู่ที่ 4 

194,000   /   กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอุตตะเฮาะ หมู่ที่ 2 

421,800   /   กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกำปงบารู หมู่ที่ 7 

249,200   /   กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกำปงบารู 2 หมู่ที่ 7 

212,900   /     

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายนิบงบารู 5 หมู่ที่ 7 

471,700   /     

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแปดแสน หมู่ที่ 6 

1,519,500   /     

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ย่านชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศ หมู่ที่ 12 

1,106,700   /     



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

15.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 2 หมูท่ี่ 1 

1,789,000   /   กองช่าง  

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเปาะยานิ 1 หมู่ที่ 3 

1,671,500   /   กองช่าง  

19 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอยดาโอ๊ะเจ๊ะนิ หมู่ที่ 8 

1,883,800   /   กองช่าง  

20 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ 3 หมู่ที่ 6 

576,300   /   กองช่าง  

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยกูโบร์ หมู่ที่ 8 

1,503,500   /   กองช่าง  

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ย่านชุมชน ซอยสมัพันธ์ หมูท่ี่ 12 

741,000   /   กองช่าง  

23 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยดารุลมู
ฮายีรีน หมู่ที่ 1 

336,900   /   กองช่าง  

24 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลัง
มัสยิด หมู่ที่ 6 

142,000   /   กองช่าง  

25 โครงการรื้อพร้อมก่อสร้างระบบประปา 
หมู่ที่ 11 

547,000   /   กองช่าง  



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

16. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการ Big cleaning day หน้าบ้านน่า
มอง 

35,000 /    7,500 กองสาธารณสุข  

2 โครงการคัดแยกขยะ 20,000 /    18,398 กองสาธารณสุข  
3 โครงการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการ

จัดเกบ็ขยะ 
20,000 /    20,000 กองสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

17. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการค่ายคุณธรรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมนำ
วิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน 

70,000   /   กองสวัสดิการ  

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 /    133,800 กองสวัสดิการ  

3 โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุน
สวัสดิการสงัคม 

50,000   /   กองสวัสดิการ  

4 โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานการสร้าง
ความรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพืน้ที่ตำบลสะเตง
นอก 

100,000   /   กองสวัสดิการ  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ 100,000 /    77,380 กองสวัสดิการ  
6 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี 566,000 /    540,000 กองสวัสดิการ  
6 โครงการส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนใน

ตำบล 
0.00      กองสวัสดิการ  

7 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 40,000   /   กองสวัสดิการ  
8 โครงการสนบัสนนุให้นักเรียนนกัศึกษาเข้าทำงาน

ในช่วงปิดภาคเรียน 
50,000   /   กองสวัสดิการ  

9 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนในพื้นที่
ตำบลสะเตงนอก 

0.00   /   กองสวัสดิการ  

10 โครงการสำรวจพืน้ที่ขยายผลจดัตั้งศูนย์พัฒนาฯ 20,000 /    18,900   



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
18. งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด สะเตง
นอกคัพ 

400,000 /    183,000 กองการศึกษา  

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์ 30,000   /   กองการศึกษา  
3 โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
40,000   /   กองการศึกษา  

4 โครงการส่งเสริมการเต้นแอร์โรบิค
ประกอบอุปกรณ์ 

20,000   /   กองการศึกษา  

5 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

50,000   /   กองการศึกษา  

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่หรือหน่วยงานอื่น 

50,000 /    34,860 กองการศึกษา  

7 โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 30,000 /    21,600 กองการศึกษา  
8 เก้าอ้ีทำงาน 7,500 /    7,500 กองการศึกษา  

 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
18. งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

9 โต๊ะทำงาน 22,500   /   กองการศึกษา  
10 พัดลม 12,000   /   กองการศึกษา  
11 คูลเลอร์น้ำสแตนเลส 21,000   /   กองการศึกษา  
12 เครื่องตัดหญ้า 13,000   /   กองการศึกษา  
13 เครื่องจักรยานออกกำลังกาย 50,000   /   กองการศึกษา  
14 เครื่องบริหารขาก้าวเดินคู่ 75,000   /   กองการศึกษา  
15 เครือ่งลู่วิ่งไฟฟ้า 100,000   /   กองการศึกษา  
16 เครื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่ 60,000   /   กองการศึกษา  
17 ที่พักนักกีฬา 60,000   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
19. งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์ 100,000   /   กองการศึกษา  
2 โครงการคุณธรรมสัญจร 50,000   /   กองการศึกษา  
3 โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่าน 

อัลกุรอ่านและภาษาอาหรับสำหรับ
ประชาชน 

100,000   /   กองการศึกษา  

4 โครงการพฒันาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก 

100,000   /   กองการศึกษา  

5 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 120,000   /   กองการศึกษา  
6 โครงการรอมฎอนสันติสุข 330,000 /    315,000 กองการศึกษา  
7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม 200,000   /   กองการศึกษา  

 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
19. งานกีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

8 โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ 150,000   /   กองการศึกษา  
9 โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ 30,000   /   กองการศึกษา  
10 โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000   /   กองการศึกษา  
11 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอย

กระทง 
250,000 /    90,130 กองการศึกษา  

12 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ 

200,000   /   กองการศึกษา  

13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีอิสลาม 

100,000   /   กองการศึกษา  

14 โครงการอนรุักษ์ภูมิปัญญาการตกแต่งเรือ
พระ 

80,000   /   กองการศึกษา  

15 โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและ
ครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม 

70,000   /   กองการศึกษา  

16 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพ
ตามวิถีอิสลาม 

50,000   /   กองการศึกษา  

17 ชุดถาดรองอาบน้ำศพ 105,000   /   กองการศึกษา  
18 ที่พักประจำกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 126,000   /   กองการศึกษา  



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
20. งานส่งเสรมิการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนอาชีพเกษตรกรชาวนา 

100,000   /   กองสวัสดิการ  

2 โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

60,000   /   กองสวัสดิการ  

3 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร 50,000   /   กองสวัสดิการ  
4 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด 30,000   /   กองสวัสดิการ  
5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ 30,000   /   กองสวัสดิการ  
6 โครงการอบรมการตัดทุเรียน 0.00      กองสวัสดิการ  

 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
20. งานสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 

10,000   /   กองสาธารณสุข  

2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 10,000   /   กองสาธารณสุข  
3 โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 10,000   /   กองสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
21. งานสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหต ุ
ดำเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ระหว่าง
ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop 50,000   /   กองสวัสดิการ  
2 โครงการตลาดประชารัฐ 50,000   /   กองสวัสดิการ  

 


