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รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลฮางโฮง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลฮางโฮง 

 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้น เพ่ือการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลต าบลฮางโฮง จึงขอประกาศผลการ
ปฏิบัติงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล    
ฮางโฮง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์   
“น ำฮำงโฮงสู่ควำมน่ำอยู่      พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน     
ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง     มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”   

ข. พันธกิจ (mission) 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม

ให้ครอบคลุมทั้งต าบล  
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ       
สร้างรายได้เสริม  ลดการว่างงาน 
  3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตภาคเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างจุดเด่น เน้นคุณภาพควบคู่
กับการส่งเสริมทักษะ นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินการของตนได้ 
  4. พัฒนาสังคม ชุมชน ครอบครัว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

5. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
6. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดทั้งจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 

  7. ส่งเสริมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
  8. พัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้ นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตยสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้ง
การตรวจสอบการบริหารงานในท้องถิ่น 
  9. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10. พัฒนาการสาธารณสุขในต าบล  ให้รองรับกับความต้องการของประชาชน ส่งเสริม
สุขภาพ  จูงใจโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
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 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เทศบาลต าบลฮางโฮง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้ า ร่องระบายน้ า และ       
คูส่งน้ า 

แนวทางท่ี 1.2 ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศาลาที่เป็นที่สาธารณะ 
แนวทางท่ี 1.3 ปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
แนวทางท่ี 1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาแหล่งน้ าให้

มีความพร้อม ใช้ทุกหมู่บ้าน 
 แนวทางท่ี 1.5 พัฒนาลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือการผลิต การเพ่ิมรายได้ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 3.1 พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ 
แนวทางท่ี 3.2 พัฒนาการปูองกันควบคุมและแก้ไขปัญหาโรค 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ให้ความรู้เกี่ยวกับ     

ยาเสพติด 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก สตรี คนชรา 
แนวทางท่ี 5.1 พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี 5.2 พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
แนวทางท่ี 5.3 พัฒนาสนับสนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส าคัญทาง

ศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางท่ี 6.1 พัฒนาศักยภาพองค์กร 
แนวทางท่ี 6.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 7.1 พัฒนาส่งเสริมการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากร

ท้องถิ่น 
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ง. การวางแผนงบประมาณ 

 เทศบาลต าบลฮางโฮง  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ตามกระบวนการในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลต าบลฮางโฮง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ - 25๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-25๖๕) ดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร ์
ปี 25๖๑ ปี 256๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  ปี 256๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๒๒ ๑๓,๕๔๖,๐๐๐ ๒๖ ๑๕,๘๖๐,๐๐๐ ๘๘ ๖๐,๔๖๒,๐๐๐ ๙๕ ๕๖,๗๘๓,๐๐๐ ๗๐ ๓๔,๖๙๐,๐๐๐ 

2.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ ๗ ๔๗๐,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

๘ ๘๒๕,๐๐๐ ๘ ๘๒๕,๐๐๐ ๑๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๘๖๐,๐๐๐ 

4.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนาสังคม
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑๘ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๘๒๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๘๐๒,๗๖๐ ๑๗ ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๑๗ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตรด์้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม เด็ก 
สตร ี

๒๓ ๑๖,๔๗๐,๐๐๐ ๒๖ ๑๖,๘๖๘,๘๐๐ ๒๗ ๑๘,๓๒๗,๒๐๐ ๒๖ ๑๘,๓๐๔,๐๐๐ ๒๕ ๑๘,๓๐๐,๐๐๐ 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

๒๕ ๕,๓๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๕,๓๘๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๕๗๐,๐๐๐ ๒๘ ๕,๘๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๕,๘๒๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 25๖๑ ปี 256๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  ปี 256๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ ๓๘,๑๙๑,๐๐๐ ๑๑๕ ๔๒,๓๓๓,๘๐๐ ๑๘๓ ๘๗,๖๑๑,๙๖๐ ๑๘๙ ๘๓,๗๔๗,๐๐๐ ๑๖๓ ๖๑,๖๖๐,๐๐๐ 

 

   จ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

            เทศบาลต าบลฮางโฮง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
เหลือจ่าย  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๖๔ โครงการ จ านวนเงิน  ๒๗,๔๐๓,๓๓๔.๓๗ บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๗ ๘,๘๖๖,๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑ ๒๙,๙๙๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕ ๘๕๔,๒๖๓ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๖ ๓๒๐,๑๗๔.๒๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
เด็ก สตรี 

๑๖ ๑๕,๓๓๒,๘๘๑.๕๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๗ ๑,๙๘๑,๒๔๐.๕๘ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒ ๑๘,๖๘๐ 

รวม ๖๔ ๒๗,๔๐๓,๓๓๔.๓๗ 
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สรุปผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลฮางโฮง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                       
 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ในการด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลฮางโฮง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔        
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฮางโฮง ได้ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานจริง เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๑) การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลฮางโฮง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
ที่ผ่านมา สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียดโครงการ (งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 

ผลที่
ได้รับ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะและ
ชุมชน 

๑.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูทับด้วยแอสฟัลทต์ิค
คอนกรีต              
บ้านดอนเสาธง หมู่ ๑ 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๔ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๙๗๖ ตารางเมตร 

๓๒๙,๐๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

๒.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านชะโนด หมู่ ๒  

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๒ 
เมตร    หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร 

๓๒๘,๐๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

๓.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านหนองกุง หมู่ ๓ 

ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒๒๘ ตารางเมตร  

๑๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์

๔.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านน้อยจอมศรี หมู่ ๔ 

ถนนกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๖๒ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๒๔๘ ตารางเมตร และขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร 

 

๓๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน ์
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 

ผลที่
ได้รับ 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

เคหะและ
ชุมชน 

๕.โครงการขุดวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บ้านฮางโฮง หมู่ ๕ 

ท่อระบายน้ าเส้นผา่ศูนย์กลาง
ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน 
๑๔๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน ๑๖ บ่อ 

๓๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๖.โครงการขุดวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บ้านนาดอกไม้ หมู่ ๖ 

ท่อระบายน้ าเส้นผา่ศูนย์กลาง
ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน 
๑๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน ๑๘ บ่อ 

๓๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๗.โครงการขุดวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บ้านดอนตาลโง๊ะ หมู่ ๗ 

ท่อระบายน้ าเส้นผา่ศูนย์กลาง
ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน 
๒๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน ๒๑ บ่อ 

๓๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๘.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านหนองแหวนพัฒนา 
หมู่ ๑๑ 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๔๖๔ ตารางเมตร และถนน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ตารางเมตร 

๓๒๘,๕๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๙.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยสันตสิุข)         
บ้านดอนกระเล็น หมู่ ๘ 

ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 
๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๖๓๗ ตารางเมตร 
 

๓๒๘,๐๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๑๐.โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูทับด้วยแอสฟัลทต์ิค
คอนกรีต  บ้านหนอง
ศาลา หมู่ ๙ 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๔ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๙๗๖ ตารางเมตร 

๓๒๙,๐๐๐ ประชาช
นสัญจร
ไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

 



7 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ 

ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

เคหะและ
ชุมชน 

๑๑.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ซอยดงเรือ) 
บ้านน้อยจอมศรีใหม่  
หมู่ ๑๐     

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร 

๓๒๘,๐๐๐ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

๑๒.โครงการขยายเขตท่อ
เมนระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง หมู่ ๓ 

เพื่อให้มีระบบประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

๑๙๘,๕๐๐ มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

๑๓. โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ีภายใน
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในเทศบาล โดยการ
เปลี่ยนประตู หนา้ต่าง เป็น
บานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม
ห้องประชุมสภา และ
ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ 
โดยการติดตั้งเวทียกระดับ 

๑๐๒,๐๐๐ อ านวย
ความ
สะดวกใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑๔. โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์ ผูด้้อยโอกาส
และผูย้ากจน 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง 

๒๙,๙๙๕ ประชาชนมี
รายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

การพัฒนา
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๑๕. โครงการขับเคลื่อน
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค 
ฉีดวัคซีนพิษสุนัจบ้าให้กับ
สุนัขและแมวในพื้นที ่

๔๕,๙๓๐ ปูองกันและ
ลดการเกิด
โรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชนไม่
เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๑๖. โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

เพื่อเป็นการส ารวจจ านวน
สุนัขและแมวในการ
ด าเนินการฉดีวัคซีน 

๔,๕๙๓ ทราบ
จ านวนสัตว์
ที่แน่นอน 

ประชาชนไม่
เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด(KPI) 

การพัฒนา
สาธารณสุข 
(ต่อ) 

สาธารณสุข ๑๗. เงินสมบท
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลฮางโฮง 

เพื่อสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลฮางโฮง 
ร้อยละ ๕๐ ของรายรับ
จาก สปสช.แห่งชาต ิ

๑๘๔,๐๐๐ กองทุนมี
งบประมาณใน
การจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
ปูองกันแก้ไข
และฟื้นฟูโรค 

จ านวนเงิน
สมทบกองทุน ฯ 
สปสช. 

๑๘.โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
โครงการและกิจกรรม
ของหมู่บ้านชุมชน 

๒๒๐,๐๐๐ หมู่บ้านชุมชน
มีกิจกรรมที่
ปฏิบัต ิ

จ านวนกิจกรรม
ที่หมู่บ้านชุมชน
ปฏิบัต ิ

การพัฒนา
สังคมและ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

๑๙. โครงการ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ตั้งจุดตรวจให้บริการ
ประชาชน 

๓,๖๐๐ อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

จ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

๒๐. โครงการ
มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดตรวจให้บริการ
ประชาชน 

๓,๖๐๐ อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

จ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

๒๑. โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน    
(อปพร.) 

ทบทวนทักษะให้กับ 

 อปพร. 

๑๔๔,๘๐๐ อปพร. ได้รับ
ความรู้ ทักษะ
ที่ดีขึ้น 

อปพร.ใช้ทักษะ
ในด้านต่างๆได้ดี
ขึ้น 

งบกลาง ๒๒. ส ารองจ่าย ช่วยเหลือภัยพิบตัิต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

๙๙,๘๘๐.๒๕ 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือท่ี
เพียงพอ 

สร้างความ

เข้มแข ็ง
ของ
ชุมชน 

๒๓. โครงการ
กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพองค์กรสตร ี

ส่งเสริมการหารายได้
เสรมิ 

๔๘,๙๕๕ ประชาชนมี
รายได้เฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัด
(KPI) 

  
๒๔. โครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสร้างครอบครัว
อบอุ่น 

ส่งเสริมการสรา้งความ
อบอุ่นให้กับครอบครัว 

๑๙,๓๓๙ ลดปัญหา
ครอบครัว 

ครอบครัว
อบอุ่น 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
เด็ก สตรี 
คนชรา 

การศึกษา ๒๕. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการสอน
(รายหัว)) 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

๑๓๗,๗๐๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการ  
ดีขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

๒๖. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ ศพด. 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

๒๐,๒๑๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

๒๗. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ ศพด. 
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

๑๔,๑๐๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

๒๘. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ ศพด.
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

๙,๔๐๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

๒๙. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ ศพด.
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

๙,๔๐๐ เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

๓๐.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด. 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ 

๓๙๗,๒๒๐ เด็กเล็ก
ได้รับ
อาหารที่
ถูกหลัก
อนามัย 

เด็กเล็กมี
ร่างกาย
แข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัด
(KPI) 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
เด็ก สตรี 
คนชรา (ต่อ) 

การศึกษา 

(ต่อ) 

๓๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารเสรมิ
นม) ศพด. 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดร้ับ
อาหารเสริมนมที่
เพียงพอ 

๑๒๘,๐๕๙.๐๘ เด็กเล็กได้รับ
อาหารที่ถูก
หลักอนามัย 

เด็กเล็กมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

๓๒. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารเสรมิ
นม) ของโรงเรียน 

นักเรียนของโรงเรียน
ได้รับอาหารเสรมินมที่
เพียงพอ 

๗๘๙,๐๑๒.๔๖ นักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนมท่ีถูก
หลักอนามัย 

นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

๓๓.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองศาลาราษฎร์
บ ารุง 
 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอ 

๖๔๓,๕๔๐ นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลักอนามัย 

นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

๓๔.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านนาดอกไมผ้ดุงวิทยา 
 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอ 

๔๗๒,๐๒๐ นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลักอนามัย 

นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

๓๕.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านน้อยจอมศร ี
 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอ 

๔๙๗,๘๒๐ นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลักอนามัย 

นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

๓๖.โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านฮางโฮง 
 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอ 

๓๘๙,๙๐๐ นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลักอนามัย 

นักเรียนมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

งบกลาง ๓๗.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายุในต าบล ๙,๕๒๑,๐๐๐ ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

จ านวน
ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัด
(KPI) 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
เด็ก สตรี 
คนชรา (ต่อ) 

งบกลาง ๓๘.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 
 

 

ผู้พิการในต าบล ๒,๒๒๗,๐๐๐ ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

จ านวนผู้
พิการที่
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

๓๙.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์
 

 

ผู้ปุวยเอดส์ในต าบล ๗๖,๕๐๐ ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

จ านวน
ผู้ปุวย
เอดส์ที่
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

บริหาร 
งาน
ทั่วไป 

๔๐.โครงการส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เวทีประชาคม
ระดับต าบล 

๑๑,๗๕๐ ได้ทราบถึง
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน
โดยตรง 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

๔๑. โครงการในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

๑.ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไปใช้
สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ 
๖๐ 
๒. ไดจ้ านวนสมาชิก
สภาครบตามจ านวน 
๓. ไดผู้้บรหิารท้องถิ่น
ตามจ านวน 

๔๓๙,๒๐๖.๒๓ ประชาชนไป
ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเกิน
ร้อยละ ๖๐ 

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเกิน
ร้อยละ ๖๐ 

๔๒.จัดซื้อวัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดสุ านักงาน
ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน 

๘๖,๕๙๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๔๓. จดัซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้งาน 

๒๓,๖๖๕ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๔๔.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ
และขนส่งตามความ
จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

๓,๐๐๐ มียานพาหนะ
พร้อมใช้งาน 

เจ้าหน้าท่ี
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได ้
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

  

๔๕.จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน 

๑๐๘,๑๒๘.๖๐ มนี้ ามัน
เชื้อเพลิง
พร้อมใช้งาน 

เจ้าหน้าท่ี
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได ้

  

๔๖.จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

จัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพรต่ามความ
จ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

๘,๘๔๖ มีวัสดโุฆษณา
และเผยแพร่
ไว้ใช้งาน 

เจ้าหน้าท่ี
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได ้

  

๔๗.จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์
ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน 

๑๙,๓๐๐ มีวัสดุ
คอมพิวเตอร์
ใช้เพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ี
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ได ้

  
๔๘.โครงการจัดงานรัฐพิธี 
การเตรียมเสดจ็รับ-ส่ง
เสด็จฯ และวันส าคญัต่างๆ 

เตรียมความพร้อมใน
การรับ-ส่งเสด็จฯ 

๒๐๒,๐๔๑ มีความพร้อม
ในการรับ-ส่ง
เสด็จฯ 

มีความ
พร้อมในการ
รับ-ส่งเสด็จ 

  

๔๙.เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุน กบท. ๖๘๙,๘๑๐ ข้าราชการ
ได้รับสิทธิ
บ าเหน็จ
บ านาญวัย
หลังเกษียณ 

ข้าราชการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีหลังวัย
เกษียณ 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจดัการ

ที่ด ี(ต่อ) 

เคหะ
และ

ชุมชน 

๕๐. จดัซื้อวัสดุส านักงาน  จัดซื้อวัสดสุ านักงาน
ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน 

๑๖,๔๓๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๕๑.จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ 

๑๐๐,๐๐๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๕๒.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๘,๓๒๔ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ 
ตัวชี้วัด
(KPI) 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจดัการ

ที่ด ี(ต่อ) 

เคหะ
และ

ชุมชน 

๕๓.จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ ๒๕,๓๑๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๕๔. จดัซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซื้อวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

๑๒๓,๔๙๙.๗๕ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๕๕. จดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ
และขนส่ง 

๑๐๑,๐๐๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

๕๖. จดัซื้อวัสดุเครื่อง   
แต่งกาย 

จัดซื้อวัสดเุครื่อง     
แต่งกาย 

๔,๓๔๐ มีวัสดุใช้งาน
อย่างเพียงพอ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ความ
รวดเร็ว 

ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

การ 
เกษตร 

๕๗. โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติท้องถิ่นอาสา 
สร้างปุา รักษ์น้ า 

ปลูกปุา ณ วัดแจ้งสว่าง 
บ้านหนองศาลา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีจ านวนต้นไม้
เพิ่มขึ้น 

มี
สิ่งแวดล้อม
ที่ดีขึ้น 

เคหะ
และ

ชุมชน 

๕๘. โครงการผลติดอกไม้
จากเศษวัสดเุหลือใช้ 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนในต าบล 

๑๘,๖๘๐ ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การร่วมกัน
รักษาความ
สะอาด 

พื้นที่ต าบลมี
ความสะอาด
มากขึ้น 
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๒) การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลฮางโฮง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔            
ที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด(KPI) 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

สาธารณสุข ๑. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์พักคอยกลาง
เทศบาลต าบลฮางโฮง 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

เพื่อปูองกันและการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส    
โคโรนา 

๑๙๙,๘๗๐ ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค 

ประชาชนไมต่ิด
เชื้อไวรัสโคโรนา 

 
๓) การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลฮางโฮง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔            

ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 

ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
เด็ก สตรี 
คนชรา 

การศึกษา ๑. ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนองกุง 
  

ชุดอุปกรณส์ าหรับ
ห้องเรียน DLTV 

๒๗,๕๐๐ เด็กเล็กไดร้ับ
พัฒนาการดีขึ้น 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

เคหะและ
ชุมชน 

๒. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง บ้าน
ดอนเสาธง หมู่ที่ ๑ 
กับบ้านนาดอกไม้   
หมู่ที่ ๖  
 

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๖๑๘ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๐๙๐ ตารางเมตร 

๑,๗๑๑,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๓. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ ๓ กับ
หนองแหวนพัฒนา 
หมู่ที่ ๑๑  

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๗๒๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ตารางเมตร 

๑,๙๓๓,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์
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๔) การด าเนินงานพัฒนาของเทศบาลต าบลฮางโฮง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔            
ที่เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวน
เงินที่

เบิกจ่าย 
ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

เคหะและ
ชุมชน 

๑. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สน.ถ.๔๓-๐๐๒ สาย
หนองกุง – หนอง
ศาลา  

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๗๔ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

๗๗๗,๖๐๐ ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

๒. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สน.ถ.๔๓-๐๐๖    
สายนาดอกไม้  

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๓๗ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๑๘๕ ตารางเมตร 

๖๗๑,๐๐๐ ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

 
 


