
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

โดย 
 

นายวิโรจน์  วิบูลรัตน ์
นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 

************** 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี นั้น 

บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  กระผมนายวิโรจน์  วิบูลรัตน์
นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ด าเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลลาดยาวเมื่อวันที่  2 เมษายน 2556 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
ลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2556 จึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้  

  โครงการที่ต้ังจ่ายไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือน ามาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงิน
เหลื่อมปี  จ านวนโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ สามารถเบิกจ่ายเงินจริงในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

 

 

/ ทั้งหมด... 



 
         - 2 - 

ทั้งหมด 82.14 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  52,204,514.40 บาท  ซึ่งสามารถเบิกจ่ายเงิน เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 38,220,910.04 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณต้ังจ่ายทั้งหมด 73.21 
เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 

  ซึ่งตลอดระยะเวลาในการบริหารงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระผมพร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
ลาดยาว ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลต าบลลาดยาว เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลลาดยาว กระผมในนามตัวแทนเทศบาลต าบลลาดยาว ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลลาดยาว ประสบผลส าเร็จ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และท าให้เทศบาลต าบลลาดยาวได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
 

******************* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าท่ีสมดุลและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

/ ผลการด าเนินงาน... 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

1 โครงการสง่เสรมิการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร 

53,200 
 

48,200 กองการศึกษา 

2 โครงการยกระดับถนนเทศบาล 7 พร้อมวางท่อระบายน้ า 4,632,000 3,900,000 
(รอเบิกจ่าย) 

กองช่าง 

3 โครงการจ้างออกแบบ ควบคุมงานทีจ่่ายใหเ้อกชน นิติ
บุคคล หรอืบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง     
(กันเงินงบประมาณ 63) 

100,000 0 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร – ดอนธาตุ           
(ตั้งจ่ายรายการใหม่)  

160,000 143,000 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 1 ซอย 21  

1,460,000 1,450,000 
(รอเบิกจ่าย) 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 พร้อม
พนังกันน้ า คสล. (เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63) 

4,805,000 0 กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 (เงินสะสม)              
(กันเงินงบประมาณ 63) 

304,000 0 กองช่าง 

8 ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก (เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63) 

300,000 0 กองช่าง 

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก (1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ) 
(เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63) 

4,520,000 0 กองช่าง 

รวม 16,334,200 5,541,200  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 55,000 54,430 ส านักปลัดฯ 
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 10,000 9,600 ส านักปลัดฯ 
3 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา        

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ 
753,430 238,300 กองการศึกษา 

4 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา          
รร.เทศบาลฯ 

2,579,181 2,579,181 กองการศึกษา 

5 โครงการอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ 195,452.40 119,342.07 กองการศึกษา 
6 โครงการอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนเทศบาลต าบลลาดยาว 620,848.80 496,592.18 กองการศึกษา 
7 โครงการอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 2,550,462.20 2,183,887.79 กองการศึกษา 
8 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคาร

ประกอบ 
150,000 0 กองการศึกษา 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 100,000 88,600 กองการศึกษา 
10 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีทอ้งถ่ินไทย 200,000 94,056 กองการศึกษา 
11 อุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแมล่าดยาว 30,000 30,000 กองการศึกษา 
12 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 9,190,800 9,116,500 กองการศึกษา 
13 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,208,400 1,884,800 กองการศึกษา 
14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,000 36,000 กองการศึกษา 
15 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 20,000 กองการศึกษา 
16 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรบันักเรียนโรงเรียนอนบุาล

ลาดยาว 
5,324,000 5,324,000 กองการศึกษา 

17 โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 108,000 93,609 กองการศึกษา 
18 โครงการสง่เสรมิสุขภาพและพัฒนาชมรมผู้สงูอายุ 93,500 85,045 กองการศึกษา 
19 โครงการฝกึอบรมป้องกันและระงบัอัคคีภัย 10,000 9,820 ส านักปลัดฯ 
20 โครงการอุดหนุนป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ 
21 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลอืฯ 16,000 16,000 ส านักปลัดฯ 
22 โครงการฝกึซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจ าป ี
10,000 2,600 ส านักปลัดฯ 

 

/ 23... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก(ต่อ) 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่าย 

(บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

23 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 10,000 9,800 กองการศึกษา 
24 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 96,650 กองการศึกษา 
25 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 10,000 0 กองการศึกษา 
26 โครงการกจิกรรมชุมชนสมัพันธ์ 152,940 142,960 กองการศึกษา 
27 โครงการฝกึอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ

ศึกษาดูงาน 
250,000 

 
147,380 
 

กองการศึกษา 

28 โครงการพัฒนากลุม่สตรีและศึกษาดูงาน 417,500 387,200 กองการศึกษา 
29 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 5,000 0 กองการศึกษา 
30 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 2,000 2,000 กองสาธารณสุขฯ 
31 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 15,000 10,026 กองสาธารณสุขฯ 
32 โครงการรณรงค์ก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 38,000 36,600 กองสาธารณสุขฯ 
33 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 31,875 กองสาธารณสุขฯ 
34 โครงการวัดปลอดเหล้า 3,000 1,800 กองสาธารณสุขฯ 
35 โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร 30,000 0 กองสาธารณสุขฯ 

36 
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลือ่นที่เพื่อบริการ
ประชาชน 

10,000 9,446 กองสาธารณสุขฯ 

37 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 300,000 279,300 กองสาธารณสุขฯ 
38 อุดหนุนให้แกส่าธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน  

ทุกชุมชน 
287,000 

 
286,950 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 25,963,214.40 23,972,350.04  
 

  

 

 

 

/ ผลการด าเนินงาน... 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอ าเภอลาดยาว 30,000 0 กองวิชาการฯ 
รวม 30,000 0  

 

    ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

1 โครงการสง่เสรมิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 0 กองการศึกษา 
2 โครงการฝกึอบรมกลุ่มอาชีพ 40,000 0 กองการศึกษา 

รวม 63,200 0  
  

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

 

/ ผลการด าเนินงาน... 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ า 100,000 600 กองสาธารณสุขฯ 
2 โครงการปรับปรงุสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอย 275,000 273,000 กองสาธารณสุขฯ 
3 โครงการคัดแยกขยะ 30,000 28,723 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 405,000 302,323  
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

312,000 200,509 ส านักปลัดฯ 

2 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ส านัก
ปลัดเทศบาล (งานปอ้งกัน) 

1,296,000 865,316 ส านักปลัดฯ 

3 โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี 420,000 419,140 ส านักปลัดฯ 
4 โครงการประชุมเทศบาลเคลือ่นที่พบประชาชน 30,000 21,044 ส านักปลัดฯ 
5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 10,000 9,500 ส านักปลัดฯ 
6 โครงการจัดงานวันเทศบาล 26,500 26,100 ส านักปลัดฯ 
7 โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้รหิาร

เทศบาล 
300,000 0 ส านักปลัดฯ 

8 โครงการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 15,000 0 ส านักปลัดฯ 
9 โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานฯ 
241,400 

 
241,210 ส านักปลัดฯ 

10 โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลลาดยาว 30,000 
 

29,695 กองวิชาการฯ 

11 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองวิชาการฯ 228,000  227,500 กองวิชาการฯ 
12 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร  140,000 139,204 กองวิชาการฯ 
13 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองคลัง 396,000 304,800 กองคลงั 
14 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเกบ็ภาษี 8,000 7,200 กองคลงั 

15 โครงการจัดท าแผนชุมชน 30,000 14,890 กองการศึกษา 
16 โครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐานเพื่อการวางแผน 10,000 0 กองการศึกษา 
17 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองการศึกษา 2,175,700 2,170,850 กองการศึกษา 
18 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 2,691,200 2,690,819 กองสาธารณสุขฯ 
19 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองช่าง 864,000 813,500 กองช่าง 
20 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรส์ าหรบังานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 3,200 ส านักปลัดฯ 
21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 16,000 16,000 ส านักปลัดฯ 
22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้หมกึพิมพ์ 4,300 4,300 ส านักปลัดฯ 
 

/ 23... 
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************************************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ตั้งจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่าย 

(บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

23 จัดซื้ออปุกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ** 

4,900 4,900 ส านักปลัดฯ 

24 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน 

28,600 28,000 ส านักปลัดฯ 

25 โครงการเผยแพรก่ฎหมายน่ารู ้ 35,000 34,100 กองวิชาการฯ 
26 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน 5,000 4,980 กองวิชาการฯ 
27 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร 5,000 4,980 กองคลงั 
28 จัดซื้อคอมพิวเตอรส์ านักงาน 30,000 22,000 กองคลงั 
29 จัดซื้อคอมพิวเตอรส์ านักงาน 30,000 30,000 กองช่าง 
30 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรบัขนาด A3 7,100 7,100 กองช่าง 
31 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 16,000 16,000 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 9,408,900 8,356,837  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลลาดยาว  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

โดย 
 
 
 

นายวิโรจน์  วิบูลรัตน ์
นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 

 
 
 
 
 


