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ประกาศเทศบาลต าบลสวนขัน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(เดือน1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564) 
******************************** 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

     ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสวนขัน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลสวนขัน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลสวนขัน 
                    " สวนขันเมืองน่าอยู่ บูรณาการชุมชน " 

พันธกิจ ของเทศบาลต าบลสวนขัน 
    1. ก่อรสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
    2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3. การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัย 
    4. การจัดการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาคน สังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
    7. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
    8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลสวนขันได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานการพาณิชย์ 
    2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
   3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
   4. การพัฒนาด้านสังคม 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานการศึกษา 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        8. แผนงานงบกลาง 
 5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        3. แผนงานเคหะและชุมชน 

การวางแผน 
     เ ทศบาลต าบลสวนขั น  ได้ จั ดท า แผนยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนาและแผน พัฒนา  5 ปี                         
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

                     เทศบาลต าบลสวนขัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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การจัดท างบประมาณ 
                 ผู้บริหารเทศบาลต าบลสวนขัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน    
เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 17,571,730 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์      
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 2,040,700.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 40,000.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 50,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 15 14,421,030.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7 1,020,000.00 

รวม 33 17,571,730.00 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลสวนขัน มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผดิชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.  
จากบ้าน 
นายสมหมาย ศิริรักษ์ 
ถึง คลองนา หมู่ท่ี 3 

310,000.00 กองช่าง เพือ่ป้องกันแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังและเพื่อให้การ
ระบายน้ าสะดวกมากขึ้น 

 ่ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  
ความยาว 200 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 

2. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหัวสะพานคลอง
ทองออก ถึง เขต 
หมู่ท่ี 5 ต าบลสวนขัน 

293,600.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง4.00 เมตร 
 ความยาว 360.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

3. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงซอยลุงแมง 

293,600.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ความยาว 400.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

4. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากท่อเหลี่ยม
คลองทัพเจ้าพระยา ถึง 
สวนนายธรรมนูญ 
 ศิลปะรัศมี 

295,600.00 กองช่าง เพื่อความสะดวกใน 
การสัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ความยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย .015 เมตร 

5. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้าน 
นายประทีป ศิลปรัศมี 
ถึง ฝายโคกท าเนียบ  
หมู่ท่ี 1 
 

251,500.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนส่งพืชผล 
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ความยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
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6. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยจูห้วย 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 4  
ต าบลสวนขัน 

293,600.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคสล.  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ความยาว 3,000 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

7. การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี
ต าบลสวนขัน 

302,800.00 กองช่าง เพื่่อปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนในพื้นท่ีต าบลสวนขัน 

ถนนท่ีได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุง 

8. การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีต าบลสวนขัน 

20,000.00 ปลัดเทศบาล ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
กลุ่มสตรีต าบลสวนขัน 

จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้
ในด้านการฝึกอาชีพต่างๆ 

9. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในพื้นท่ี 

20,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนา
เศรษฐกิจครัวเรือนใน
พื้นท่ีต าบลสวนขัน 

ฝึกอบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในพื้นท่ี เช่น กลุ่มไม้กวาด
ดอกหญ้า กล่มเครื่องแกง 
ฯลฯ 

10. การพฒันา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่่อเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

สนับสนุนและด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการพระราชด าริ 

11. การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

40,000.00 กองช่าง เพื่อส่งเสริมดูแล อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ตนอย่างยั่งยืน ตลอดจน
จัดการเรื่องขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

จัดกิจกรรมดังนี้  
1. กิจกรรม Big Clanday 
2.กิจกรรมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน/กิจกรรม 3Rs  
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 
การรณรงค์คัดแยกขยะ  
การรักษาความสะอาด การจัด
ถนนปลอดถังขยะ การรักษา
แหล่งน้ าในชุมชน  
4. กิจการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

12. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปฏิบัติงานตอบสนอง
นโยบายของรัฐ ด้านการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดและค่าใช้่จ่าย
ส าหรับฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
 

13. การพัฒนาด้านสังคม โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบล
สวนขัน 

400,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเป็นเบาะแสในการ
ติดตามผู้กระท าความผิด 
และป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในพื้นท่ี 

บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นท่ีต าบล
สวนขัน 

14. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

30,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และลด
อุบัติเหตุ 

ติดตั้งป้ายไฟจราจร ไฟเตือน 
ไฟกระพริบ และตั้งจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล 
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15. การพัฒนาด้านสังคม โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) 

906,400.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบท้ัง 5 หมู ่

นักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สพฐ. ในพื้นท่ีต าบลสวนขัน 
และศพด.วัดสวนขัน 
 

16. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (สื่อการ
เรียนการสอน) 

853,150.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสวนขัน 

17. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

224,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบท้ัง 5 หมู ่

เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ในพื้นท่ี จ านวน 3 โรง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ศูนย์ 

18. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,194,480.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ค่าครองชีพชั่วคราว และ
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้ครูศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
สวนขัน 

ครู จ านวน 5 คน 

19. การพัฒนาด้านสังคม โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

จัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเฝ้า
ระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

20. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับ
ด าเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ 

180,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมโครงการด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริของหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 9 

21. การพัฒนาด้านสังคม โครงการอุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอ 
ช้างกลาง 

15,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่่ออุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการปกครอง
อ าเภอช้างกลาง เพื่อ
ด าเนินการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
 วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ 

22. การพัฒนาด้านสังคม โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

8,449,200.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ท่ีเข้าเกณฑ์ฯ 

23. 
การพัฒนาด้านสังคม โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

คนพิการ 
1,852,800.00 ส านัก

ปลัดเทศบาล  
เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 

24. การพัฒนาด้านสังคม โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอส์ด 

6,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่่อให้ผู้ป่วยเอส์ดได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอส์ดท่ีมาขึ้นทะเบียน 

25. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
สวนขัน 

140,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

สนับสนุนและสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
สวนขัน 
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลสวนขัน 
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26. การพัฒนาด้านสังคม โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลสวนขัน 

100,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลสวนขัน 
และเพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น และเพื่อ
สนับสนุนให้โครงการจิต
อาสา พระราชทาน 904 
วปร.ในระดับพื้นท่ีให้มี
ความเข้มแข็งและมีทักษะ
ความรู้ ความช านาญใน
การจัดการภัยพิบัติใน
พื้นท่ี 

ผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 50 คน 

27. การพัฒนา 
ด้านการเมือง 
การบริหาร 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

45,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน 

สนับสนุนงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณ 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
สวนขัน 

29. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
พนักงานจ้าง 

100,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่่อเสริมทักษะ เพ่ิมพูน
ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
และสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

ผู่่บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน และพนักงานจ้าง 

30. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

720,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้มีผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

31. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจ 

25,000.00 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการ ของเทศบาล
ต าบลสวนขัน 

จ านวน 1 ครั้ง 

32. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงานและ
ห้องน้ าในส านักงาน
เทศบาลต าบลสวนขัน 

100,000.00 กองช่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน 
และห้องน้ าส านักงานท่ีช ารุด 

33. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการช่างอาสา 20,000.00 กองช่าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ภายในครัวเรือน 

จ านวน 45 คน 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
              เทศบาลต าบลสวนขัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 11 โครงการ จ านวนเงิน 14,421,030 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 6,044,730 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - - - - 

การพัฒนาด้านสังคม 9 6,221,549.84 8 5,578,514.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 2 586,646.50 2 466,216.50 

รวม 11 6,808,196.34 10 6,044,730.50 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลสวนขัน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม 

เทศบญัญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้านสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

30,000.00 11,760.00 11,760.00 18,240.00 

2. การพัฒนาด้านสังคม ค่าอาหารเสริม (นม) 906,400.00 401,751.84 0.00 504,648.16 

3. การพัฒนาด้านสังคม อุดหนุนศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดสวนขัน 

853,150.00 285,000.00 141,360.00 568,150.00 

4. การพัฒนาด้านสังคม อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านไทรงาม 

224,000.00 104,000.00 104,000.00 120,000.00 

5. การพัฒนาด้านสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,194,480.00 591,852.00 494,208.00 602,628.00 

6. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,449,200.00 3,882,600.00 3,882,600.00 4,566,600.00 

7. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,852,800.00 859,200.00 859,200.00 993,600.00 

8. การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

9. การพัฒนาด้านสังคม เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

140,000.00 82,386.00 82,386.00 57,614.00 

10. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 
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11. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

720,000.00 541,646.50 421,216.50 178,353.50 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลสวนขัน ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช                                                                                 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

50 30,712,500.00 7 2,040,700.00 - - - - 

2.การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ 

4 180,000.00 2 40,000.00 - - - - 

3.การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

7 880,000.00 2 50,000.00 - - - - 

4.การพัฒนา 
ด้านสังคม 

49 18,590,480.00 15 14,421,030.00 9 6,221,549.84 8 5,578,514.00 

5.การพัฒนา 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

22 9,220,000.00 7 1,020,000.00 2 586,646.50 2 466,216.50 

รวม 132 59,582,980.00 33 17,571,730.00 11 6,808,196.34 10 6,044,730.50 
 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

                             (นายโชคชัย  จันทร์แจ่มศรี) 
                     ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
                              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                            นายกเทศมนตรีต าบลสวนขัน 
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ปลัดเทศบาล........................................... 
หัวหน้าส่วน............................................. 
ตรวจ/ทาน.............................................. 
พิมพ์....................................................... 


