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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) 

ล าดับที่ โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 42,500 16,200 26,300  /  
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 122,500 44,760 77,740  /  
3. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน สพฐ. 735,820 480,598.24 255,221.76  /  
4. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์เด็กเล็ก 47,905 22,626.40 25,278.60  /  
5. อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียน (อาหาร

กลางวัน) 
1,536,000 776,000 760,000  /  

6. อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียน (กีฬากลุ่ม
เครือข่ายที่ 12) 

50,000 50,000 0  /  

7. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กฐานะยากจน 
ศูนย์เด็กเล็ก 

156,000 63,520 92,480  /  

8. โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู้บริหาร 30,000 30,000 0  /  
 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

9. โครงการให้ความรู้การระงับอัคคภียัใน
สถานศึกษา 

30,000 27,480 15,310  /  

10. โครงการควบคมุและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

45,000 35,344 9,656  /  

11. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟฟ่าและหมอกควัน 

30,000 30,000 0  /  

12. โครงการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยฯ 

14,690 14,690 0  /  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
13. เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดขอนแก่น 
20000 20000 0  /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

14. โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 13,200 10,300 2,900  /  
งบด าเนินงาน    

15. ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้้า 80,000 19,224.20 60,775.80  /  
งบกลาง  /  

16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 144,033 40,788 103,245  /  
17. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11930,400 489,200 11,441,200  /  
18. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 6,201,600 313,000 5,888,600  /  
19. เบี้ยยังชีพ (ผู้ป่วยเอดส์) 180,000 87,500 92,500  /  
20. เงินส้ารองจ่าย 200,000 105,110 94,890  /  
21. เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กทบ.) 
448,820 448,820 0  /  

22. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,994 5,400 594  /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
           ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) 

การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลวนหม่อน ตามแผนด้าเนินงานประจ้าปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญ้ติ/แผนด้าเนินงาน         จ้านวน      189     โครงการ 
-รายงานสถานการณ์ด้าเนินการ รอบ 6เดือน          จ้านวน      189     โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ  100  
-อยู่ระหว่างด้าเนินการ              จ้านวน       167     โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  63.26 
-ด้าเนินการแล้วเสร็จ              จ้านวน       22        โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  36.74 

      





    



 


