
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2561

ด้านบริหารงานทั่วไป
17,757,940 บาท

ด้านบริการชุมชนและสงัคม
20,790,460 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
11, 882,360 บาท

ด้านการด าเนินการอื่นๆ
16,191,440 บาท

ตั้งรับ 
67,122,200 บาท



29%

29%

17%

25%

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

บริหารงานทัว่ไป บริการชมุชนและสงัคม เศรษฐกิจ ด าเนนิการอ่ืนๆ (งบกลาง)



งบประมาณรายรับประจ าปี 2561

ตั้งรับ 67,122,200 บาท

รับจริง 69,874,377 บาท

+ 2,752,177 บาท



ยอดเงินสะสม

84,432,626 ล้านบาท

เงินสะสมที่สามารถใช้ได้
58,245,432 ล้านบาท

สภาอนุมัติจ่าย 31,097,000 ล้านบาท



ด้านบริหารงานท่ัวไป

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน



ผลการปฏิบัติงานงาน
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

โดยมีวัตถุประสงค์
บริหารงานทั่วไปและงานบุคคล

งานทะเบียนราษฎร์และบัตร

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

คลัง บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน

วิเคราะห์นโยบายและแผน / วิจัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป



ผลการปฏิบัติงาน
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

โดยมีวัตถุประสงค์

รักษาความสงบภายในเขต

เทศกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
อัคคีภัย

บริหารจัดการด้านกฎหมาย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รับเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



ประชุมประชาคม แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)





การจัดระเบียบถนน 2202 
ช่วงโค้งตลาดนัดคลองถม



การจัดระเบียบถนน



โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน



จุดตรวจให้บริการ
ประชาชน

ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561



พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันท้องถิ่นไทย



การอบรมส่งเสริมความร่วมมือในการช าระภาษี



การอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหอพัก



การด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน



ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน



ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)



การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย



ท าบุญวันปีใหม่



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๖ แผนงาน



โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนตา้นยาเสพตดิ







ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังจันทร์ จ.ระยอง



ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ผักปัง จ.ชัยภูมิ







แข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (กีฬาสี่เส้า)



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กิจกรรมการทอดเทียนเฉลิมพระเกียรติ



เมืองท่าสะอาด





พระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9





ล่องหุ่นเฮือไฟไทญ้อ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน





การแก้ไขปัญหาขยะ, ระบบระบายน้ าชุมชน



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการควบคุมป้องกันยุงลาย



(3) ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

3 แผนงาน



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ท่าขอนยางหมู่ที่ 3 หอพัก JJ 
ถึงแยกบ้านนายอุทิศ นิมิตร
งบประมาณ 436,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ท่าขอนยางหมู่ที่ 3 สี่แยกบ้าน

นายสุเทพ แพงเวียงจันทร์  
ถึงหนองตีนบ้าน

งบประมาณ 386,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 คสล. เดิม

ไปทางวัดป่าวังเลิง
งบประมาณ 500,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 

บ้านนายอุทัย รัตนพร ตามแนวเขตห้วยสายคอ
งบประมาณ 300,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 

สะพานห้วยสายคอ ไปทาง
หนองเหล่า โคกก่อง

งบประมาณ 500,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านกุดร่อง หมู่ท่ี 5 คสล.เดิม

ไปทางบ้านวังบัว
งบประมาณ 415,000 บาท



ก่อสร้างขยายผิวถนน
คอนกรีต บ้านดอนเวียงจันทร์ 

หมู่ท่ี 8 และ 13
งบประมาณ 320,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต     
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ท่ี 8 
ซอยนางสุวรรณ พิลาเดช
งบประมาณ 52,000 บาท



ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ท่าขอนยางหมู่ที่ 1 ทางไป

หอพักลาวัณย์คอนโด
งบประมาณ 500,000 บาท



ก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 

เริ่มจากบ้านนางจินดา เนื่องวรรณะ – สี่แยก
งบประมาณ 292,000 บาท



ก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านใคร่นุ่น หมู่ท่ี 14 

งบประมาณ 141,000 บาท



ก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านใคร่นุ่น หมู่ 10 

เริ่มจากบ้านนางอนงค์ นามเทพ –
หน้าโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น

งบประมาณ 275,000 บาท



ก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12 

เริ่มจากถนน 213 – ทางระบายน้ าเดิม
งบประมาณ 152,000 บาท



ก่อสร้างทางระบายน้ า
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 

เริ่มจากบ้านนางชื่น ส าเภา –
สามแยกแสงจันทร์รีสอร์ท
งบประมาณ 500,000 บาท



โครงการลอกท่อระบายน้ า
ถนน 2202 ท่าขอนยาง-มมส.
งบประมาณ 500,000 บาท



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการก าลังดาเนินการ

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า บ้านดอนสวน หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า บ้านดอนสวนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13



วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการก าลังสรรหาผู้รับจ้าง

ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านวังหว้า หมู่ท่ี 6
ก่อสร้างทางระบายน้ าบ้านดอนยม หมู่ที่ 7

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างท่าขอนยาง หมู่ 1-13
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าและขยายผิวจราจร คสส. หมู่ท่ี 3

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนสวน หมู่ท่ี 12
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3

ก่อสร้างอาคารสูบน้ าดิบท่าขอนยาง, หัวขัว และใคร่นุ่น



แผนงานการเกษตร



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง







ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า"



(๔) ด้านการด าเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง





วนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จบการน าเสนอ


