
รายงานผลการด าเนินงาน  

    เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564



1
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1 ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
1 โครงการก่อสร้างการวางท่อระบายน ้า 498,600 496,600 2,000 กองช่าง      /

และบ่อพักวางท่อ  คสล.
ขนาด  1x1x1  เมตร (17  จุด)
ระยะทาง  175  เมตร ถนนพรหมสิงห์
หมู่  2 ต้าบลโขงเจียม

2 โครงการก่อสร้างคอกพักสัตว์ 295,000 295,000  - กองช่าง      /
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 7.00  เมตร  ก่อสร้างตามรูปแบบ
รายการตามเทศบาลก้าหนด

3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 333,300 333,300  - กองช่าง       /
อเนกประสงค์  หน้าศาลปู่ตาสุริยวงค์
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร
หนา  0.15  เมตร  ยาว 125  เมตร
พื นท่ีรวมทั งหมดไม่น้อยกว่า
500 ตารางเมตร  

สถานะการด าเนินงาน



2
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร 137,000 137,000  - กองช่าง       /

แอสฟัสติกคอนกรีต  ถนนประชาอุทิศ
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  70  เมตร
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร

5 โครงการแสริมแอสฟัสติกคอนกรีตภายใน 1,611,000 1,200,000 411,000 กองช่าง       /
เขตเทศบาล  กว้าง  10  เมตร  
ยาว  400  เมตร  หนา  0.05  เมตร
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  4,000  เมตร

5 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 352,200 352,000  - กองช่าง      /
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนพรหมสิงห์
หมู่  2 ต้าบลโขงเจียม  กว้าง 2 เมตร
ยาว  290  เมตร  หนา  0.05  เมตร
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
6 โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสติกท์ 147,000 147,000  - กองช่าง      /

คอนกรึตซอยสัมพันธ์  หมู่  2
ต้าบลโชงเจียม  ขนาดกว้าง  4  เมตร
หนา  0.05  เมตร  พื นท่ีไม่น้อยกว่า
308  เมตร

7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 495,000 5,000 กองช่าง      /
อเนกประสงค์  กว้าง  30 เมคตร  
ยาว  125  เมตร  หนา  0.15 เมตร
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน 233,000 233,000  - กองช่าง      /
แจ่มจันทร์  ขนาดกว้าง  5  เมตร
ยาว  91 เมตร  หนา  0.15  เมตร
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  364  ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน 461,000 461,000  - กองช่าง       /

จงเจริญ  ขนาดกว้าง  5  เมตร
ยาว  188  เมตร  หนา  0.15  เมตร
พื นท่ีไม่น้อยกว่า  940  ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ

รวม    9   โครงการ 4,568,100 4,149,900 418,000

สถานะการด าเนินงาน



5
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1
1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื นฐานเพ่ือ 5,000    - 5,000 กองสวัสดิการ       /

วางแผนการพัฒนาท้องถ่ิน

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ 15,000  - 15,000 กองสวัสดิการ       /
ชุมชน

รวม    2   โครงการ 20,000 20,000

สถานะการด าเนินงาน

การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1
1 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 416,500 154,800 261,700 กองการศึกษา       /

เทศบาลต้าบลบ้านด่าน

2 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน 1,980,000 1,950,000 30,000 กองการศึกษา       /

3 เบี ยยังงชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 กองสวัสดิการ  /

4 เบี ยยังชีพผู้พิการ 854,400 885,400 กองสวัสดิการ  /
(โอนเพ่ิม  12,000  บาท)

5 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,656,800 2,578,900 77,900 กองสวัสดิการ  /
(โอนลด 31,000)

6 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 15,000  - 15,000 กองสวัสดิการ  /
ของผู้สูงอายุ

7 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 15,000  - 15,000 กองการศึกษา /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เทศบาลต้าบลบ้านด่าน

งานสังคมสงเคราะห์  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ   คนพิการ  และผู้ป่วยเอสด์

สถานะการด าเนินงาน



7
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
8 โครงการจัดงานวันส้าคัญศูนย์พัฒนา 5,000  -         - กองการศึกษา       /

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลบ้านด่าน

9 โครงการให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน 15,000           -         - กองสวัสดิการ       /

10 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5,000          -  - กองสวัสดิการ       /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

11 โครงการด้าเนินการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 5,000          -        - กองสาธารณสุข       /

12 โครงการจัดท้าแผนประสบการณ์ 10,000          -         - กองการศึกษา
การเรียนการสอน

13 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5,000          -         - กองการศึกษา       /
ต้าบลบ้านด่าน

14 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,065,500 1,065,500        - กองการศึกษา       /
โรงเรียนบ้านด่าน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
2
1 ค่าจ้างเหมาในการไถกลบขยะมูลฝอย 50,000 กองสาธารณสุข      /

 -โอนเพ่ิม  220,000

2 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 20,000          - 20,000 กองสาธารณสุข      /

รวม    8   โครงการ 7,130,200 6,646,600 419,600

ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
3
1 งานประเพณีวันออกพรรษา  บวงสรวง 60,000  - 60,000 กองการศึกษา       /

พญานาค  และไหลเรือไฟ

2 งานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สุริยวงค์ 100,000  - 100,000 กองการศึกษา       /
สามัคคีแข่งเรือไทย-ลาว  ประจ้าปี

3 งานประเพณีลอยกระทงแม่น ้าสองสี 100,000  - 100,000 กองการศึกษา       /

4 งานประเพณีสงกรานต์ประจ้าปี 100,000  - 100,000 กองการศึกษา      /

5 งานประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000  - 50,000 กองการศึกษา      /

6 วันสถาปนาวันเทศบาล 30,000  - 30,000 ส้านักปลัด      /

7 โครงการมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000  - 30,000 ส้านักปลัด       /
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.28 กรกฎาคม

สถานะการด าเนินงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
8 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 10,000          - 10,000 ส้านักปลัด       /

9 โครงการจัดท้าแผนชุมชน 10,000         - 10,000 กองสวัสดิการ       /

รวม  9 โครงการ 490,000 490,000

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
4
1 อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี 10,000 10,000         - ส้านักปลัด       /

2 โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและ 10,000          - 10,000 ส้านักปลัด       /
บรรเทาสาธารณภัย  ด้านอัคคีภัย

3 บริการสถานท่ีกลางส้าหรับศูนย์ช่วยเหลือ 30,000 30,000 30,000 สนง.สถ..       /
ประชาชน อ.โขงเจียม

4 โครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร 5,000         - 5,000 ส้านักปลัด       /

5 โครงการเฝ้าระวังคอรัปชัน 5,000         - 5,000 ส้านักปลัด       /
ภาคประชาชน

6 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 5,000         - 5,000 ส้านักปลัด       /
การปฏิบัติราชการไทยแลนด์  4.0

สถานะการด าเนินงาน

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความเช้มแข็งให้กับชุมชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคม

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/กิจกรรม อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5,000 5,000  - ส้านักปลัด       /

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง

8 โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการ 5,000          - 5,000 ส้านักปลัด      /
ด้าเนินกิจการปฏิบึติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์

9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 10,000         - 10,000 งานป้องกันฯ       /       
"จิตอาสาภัยพิบัติ  ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ"

รวม   9     โครงการ 85,000 45,000 70,000

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1
1 โครงการป้องกันโรคไเลือดออก 60,000 57,980 2,020 กองสาธารณสุข      /

โรคสมองอักเสบ

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค 30,000 15,235 14,765 กองสาธารณสุข      /
พิษสุนัขบ้า

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื อ 103,730 103,362 368 กองสาธารณสุข      /
ไวรัสโคโรน่า  2019

รวม   3   โครงการ 193,730 176,577 17,153

สถานะการด าเนินงาน

ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเท่ียว

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1  การสนับสนุนด้านการศึกษา
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 240,550 164,505 76,045 กองการศึกษา       /

บริหารการศึกษา

รวม     1    โครงการ 240,550 164,505 76,045

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเท่ียว

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
2
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 10,000           - 10,000 กองการศึกษา       /

"บ้านด่านเกมส์"

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขต 50,000          - 50,000 กองการศึกษา       /
อ้าเภอโขงเจียม

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ 10,000         - 10,000 กองการศึกษา       /
อ้าเภอโขงเจียม

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเยาวชน 50,000          - 50,000 กองการศึกษา       /
และประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

รวม     4     โครงการ 120,000 120,000

สถานะการด าเนินงาน

การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเท่ียว

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
3
1 โครงการบริการประชาชนในช่วง 40,000 18,710 21,290 งานป้องกันฯ       /

เทศกาลต่างๆในเขตเทศบาล

รวม   1   โครงการ 40,000 18,710 21,290

สถานะการด าเนินงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
1
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000  - ส้านักปลัด

ท้าความสะอาดอาคารบริการ
นักท่องเท่ียวอาคารสถานท่ีราชการ

2 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000         - ส้านักปลัด
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานงานการเจ้าหน้าท่ี

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 324,000 324,000         - ส้านักปลัด
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบ
เรียบร้อย

4 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000         - ส้านักปลัด
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านการจัดการ
ระบบสารสนเทศ

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000         - ส้านักปลัด
เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ้ารถบรรทุกน ้า

สถานะการด าเนินงาน

พัฒนาระบบปฏิบัติงาน  หน่วยงาน   และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
7 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 216,000 216,000          - ส้านักปลัด      /

เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและบริการ
ประชาชน

8 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพ่ือ 108,000 108,000        - กองคลัง      /
ปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงาน
(เดินเอกสาร)

9 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 324,000 318,000 6,000 กองคลัง      /
เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
จ้านวน  2  ราย

10 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 216,000 216,000         - กองการศึกษา       /
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

11 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 85,000 85,000       - กองการศึกษา       /
เพ่ือปฏิบัติน้าท่ีประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
12 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแล 540,000 540,000        - กองสาธารณสุข       /

รักษาความสะอาด  ตลาด  ถนน
และสวนสาธารณะ

13 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 648,000 648,000        - กองสาธารณสุข      /
ตัดก่ิงไม้และตัดหญ้าภายในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านด่านโขงเจียม

14 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 648,000 648,000        - กองสาธารณสุข      /
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและ
เก็บขยะและส่ิงปฏิกูล

15 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 120,000 120,000        - กองสาธารณสุข
ปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ

16 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000        - กองสาธารณสุข       /
ปฏัติงานสนับสนุนงานสุขาภิบาล
และอนามัยส่ิงแวดล้อม

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
17 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000        - กองสาธารณสุข      /

เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข

18 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000        - กองช่าง      /
เพ่ือสนับสนุนงานธุรการ

19 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000        - กองช่าง      /
ปฏิบัติงานในส่วนส้ารวจออกแบบ
การก่อสร้างตามโครงสร้างพื นฐาน

20 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000 108,000         - กองช่าง       /
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค

21 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 648,000 624,000 24,000 กองช่าง      /
เพือปฏิบึติงานในกาซ่อมแซมถนน
จ้านวย  4  ราย

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
22 โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา 108,000         - 108,000 กองช่าง       /

เพ่ือช่วยปฏิบัติงานในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์เก่ียวกับ
อิเล็กทรอนิกส์

23 ค่าสาธารณูปโภค 862,000 624,349.30 237,650.7 ส้านักปลัด       /

รวม   23   โครงการ 5,819,000 4,819,000 375,650.7

สถานะการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงานท่ี โครงการ/รายการ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบ ไม่ได้ อยู่ระหว่าง ด าเนินการ

ด าเนินการ ด าเนินการ แล้วเสร็จ
4
1 ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 58,370 1,630 ส้านักปลัด       /

โอนเพ่ิม  30,000

รวม    1   โครงการ 60,000 58,370 1,630

ส่งแสริมด้านการต้อนรับเล้ียงรับรองหน่วยงานต่างๆท่ีมาศึกษาดูงาน

สถานะการด าเนินงาน
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ปัญหา/อุปสรรค
1  ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณท่ีจะด้าเนินการมีน้อยเทศบาลต้าบลบ้านด่านโขงเจียมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ
2 ด้วยข้อจ้ากัดด้านงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ้า  ท้าให้ไม่สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี  ท้าให้ความส้าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ น
ได้น้อย
3 เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า  เพราะการด้าเนินการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่านกระบวนการหลายขั นตอน  สลับซับซ้อน
4 ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดท้าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากขึ น
5 เทศบาลต้าบลบ้านด่านโขงเจียมจัดตั งงบประมาณในการด้าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ  บางรายการมากเกินไปยังไม่เพียงพอ  และบางรายการ
มากเกินไป ท้าให้ต้องโอนเพ่ิม  โอนลด  และตั งจ่ายรายการใหม่
6 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขตรงจุดเพราะข้อจ้ากัดเร่ืองระเบียบ  กฎหมายท่ีท้าได้ยาก  และบางเร่ืองอาจท้าไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
1  กอง/งานท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด้าเนินโครงการ    และติดตามผลประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ
การด้าเนินโครงการว่าควรจะด้าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด้าเนินโครงการครั งต่อไป
2 การจัดท้าแผนงาน/โครงการในแผนการด้าเนินงานประจ้าปีกับการตั งงบประมาณรายจ่าย  และการน้าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติควรจะมีความใกล้เคียงกันทั งในเร่ือง
ของจ้านวนโครงการ  และงบประมาณมากกว่าท่ีผ่านมา  เพ่ือให้การด้าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมาย
3  การด้าเนินการโครงการต่างๆควรค้านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ  และความคุ้มค่าของงบประมาณ
4  การจัดท้าประชาคมต้องหาวิธีการเพ่ือให้ได้ตามความต้องการของชาวบ้านจริงๆ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง  และมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะน้า
แผนงาน/โครงการนั นมาด้าเนินการ  ถ้าท้าไม่ได้จะต้องชี แจงให้ประชาชนเข้าใจ  และควรเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆ
5  เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั งจัดท้าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไห้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ  อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือความโปร่งใส
และตรวจสอบได้















































































รายงานผลการด าเนินงาน  

    เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือให้การระบายน ้า
สะดวก 

เพ่ือให้มีโรงฆ่าสัตว์
ท่ีมีมาตรฐาน

การสัญจรสะดวก
ปลอดภัย



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจร

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจร

เพ่ือการสัญจร
สะดวก  ปลอดภัย



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือการสัญจร
สะดวก  ปลอดภัย

เพ่ือการสัญจร
สะดวก  ปลอดภัย

เพ่ือการสัญจร
สะดวก  ปลอดภัย



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือการสัญจร
สะดวก  ปลอดภัย



ผลสัมฤทธ์ิ

                เน่ืองจาก
            สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019

การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน



ผลสัมฤทธ์ิ

เด็กได้รับอาหาร
กลางวัน

เด็กมีอาหารกลางวัน

ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม

เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัย

งานสังคมสงเคราะห์  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ   คนพิการ  และผู้ป่วยเอสด์



ผลสัมฤทธ์ิ

เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

เพ่ิมบทบาทแก่
ตัวแทนชุมชน
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม

ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

เพ่ือจัดเตรียมความพร้อม
เสริมพัฒนาการเด็ก

เพ่ือจัดเตรียมความพร้อม
เสริมพัฒนาการเด็ก

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ให้มีพัฒนการตามวัย



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ก้าจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือเป็นการสร้าง
มูลค่าแก่ขยะ

ส่งเสริมรณรงค์ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ผลสัมฤทธ์ิ

                เน่ืองจาก
            สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี



ผลสัมฤทธ์ิ

                เน่ืองจาก
            สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019



ผลสัมฤทธ์ิ

                เน่ืองจาก
            สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019

เพ่ือเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน

                เน่ืองจาก
            สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสร้างความเช้มแข็งให้กับชุมชน



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

           สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019
           สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้และการควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชน



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา



ผลสัมฤทธ์ิ

           สถานการณ์
          การแพร่ระบาด
     ของโรคติดเชื อไวรัส
        โคโรนา  2019

การสนับสนุนกีฬา  นันทนาการ



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนในการ
สัญจรบนถนน

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กร

พัฒนาระบบปฏิบัติงาน  หน่วยงาน   และพัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยี



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร



ผลสัมฤทธ์ิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร

ส่งแสริมด้านการต้อนรับเล้ียงรับรองหน่วยงานต่างๆท่ีมาศึกษาดูงาน



1  ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณท่ีจะด้าเนินการมีน้อยเทศบาลต้าบลบ้านด่านโขงเจียมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ
2 ด้วยข้อจ้ากัดด้านงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ้า  ท้าให้ไม่สามารถน้าโครงการ/กิจกรรมจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี  ท้าให้ความส้าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ น

5 เทศบาลต้าบลบ้านด่านโขงเจียมจัดตั งงบประมาณในการด้าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ  บางรายการมากเกินไปยังไม่เพียงพอ  และบางรายการ

1  กอง/งานท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด้าเนินโครงการ    และติดตามผลประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ

2 การจัดท้าแผนงาน/โครงการในแผนการด้าเนินงานประจ้าปีกับการตั งงบประมาณรายจ่าย  และการน้าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติควรจะมีความใกล้เคียงกันทั งในเร่ือง

4  การจัดท้าประชาคมต้องหาวิธีการเพ่ือให้ได้ตามความต้องการของชาวบ้านจริงๆ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง  และมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะน้า

5  เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั งจัดท้าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไห้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ  อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือความโปร่งใส






