
 
 
 
 
 
 

รายงานผลด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาครีี  จงัหวดัขอนแก่น 

www.saunmon.co.th 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

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. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 

51000 47600 3400  /  

2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 154350 73500 70210  /  
3. อุดหนุนโรงเรียนทุกโรงเรียน (อาหาร

กลางวัน) 
1680000 812700 867300  /  

4. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน 30000 30000 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 ้

5. โครงการเสรมิสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

20000 13200 6800  /  

6. โครงการควบคมุและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

50000 20700 29300  /  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
7. เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดอ าเภอมญัจาครี ี
50000 25000 25000  /  



ล าดับที่ โครงการ อนุมัติ 
(บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

งบด าเนินงาน    
8. ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ า 80,000 22544.11 57455.89  /  

งบกลาง    
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 123,000 49,429 73,571  /  

10. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10677730 5920300 4757430  /  
11. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5488625 2975600 2513025  /  
12. เบี้ยยังชีพ (ผู้ป่วยเอดส์) 180,000 75500 104500  /  
13. เงินส ารองจ่าย 400,000 158067.13 241932.87  /  
14. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กทบ.) 
448,820 398957 49862.40  /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
           ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวนหม่อน ตามแผนด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญ ติ/แผนด าเนินงาน         จ านวน      189     โครงการ 
-รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ 6เดือน          จ านวน      189     โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ  100  
-อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน      167     โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  88.36 
-ด าเนินการแล้วเสร็จ              จ านวน       14        โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  26.46 

      



ป ญหา อุปสรรค 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่นยังประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)  ึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการติดต่อของจังหวัด
ขอนแก่น  มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ที่มีลักษณะเป็นการ
รวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ในขณะนี้  ท าให้ผลด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนก็ได้ด าเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด 
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบก หมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขต
อ าเภอต่าง  ของจังหวัดขอนแก่นด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และยังสายพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย  และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงได้ทีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การว่างแผนการด าเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเวปไ ต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน www.suanmon.co.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ถนนมัญจา-บ้าน
ทุ่ม ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 หมายเลขโทรศัพท์ 043-040023 ในวัน
และเวลาราชการ 

   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานผลด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาครีี  จังหวดัขอนแก่น 

www.saunmon.co.th 
 



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. ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ า 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. เงินส ารองจ่าย 200,000 105,110 94,890  /  
21. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

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

22. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,994 5,400 594  /  
 

 

 

 

 

 

 



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

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวนหม่อน ตามแผนด าเนินงานประจ าปี สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญ ติ/แผนด าเนินงาน         จ านวน      189     โครงการ 
-รายงานสถานการณ์ด าเนินการ รอบ 6เดือน          จ านวน      189     โครงการ 

   คิดเป็นร้อยละ  100  
-อยู่ระหว่างด าเนินการ              จ านวน       167     โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  63.26 
-ด าเนินการแล้วเสร็จ              จ านวน       22        โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ  36.74 

      



 
ป ญหา อุปสรรค 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่นยังประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)  ึ่งจังหวัดขอนแก่นต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรค
ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการติดต่อของจังหวัด
ขอนแก่น  มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ที่มีลักษณะเป็นการ
รวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ในขณะนี้  ท าให้ผลด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อนก็ได้ด าเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด 
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบก หมายและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขต
อ าเภอต่าง  ของจังหวัดขอนแก่นด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และยังสายพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย  และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงได้ทีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การว่างแผนการด าเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการ
อย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเวปไ ต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน www.suanmon.co.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ถนนมัญจา-บ้าน
ทุ่ม ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 หมายเลขโทรศัพท์ 043-040023 ในวัน
และเวลาราชการ 

  

 



 
 


