รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลลาดยาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย
นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว
**************
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กาหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี นั้น
บัดนี้ ได้ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระผมนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนั ก งานจ้ า งของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้ ด าเนิ น การตามที่ ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภา
เทศบาลต าบลลาดยาวเมื่อ วัน ที่ 2 เมษายน 2556 ในคราวประชุม สภาเทศบาลตาบล
ลาดยาว สมั ย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2556 จึ ง เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลลาดยาว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
โครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 หรือจ่ายขาดจากเงิน สะสม หรือนามาตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ หรืองบกัน เงิน
เหลื่อมปี จานวนโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ สามารถเบิก จ่ายเงินจริงในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
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ทั้งหมด 82.14 เปอร์เซ็นต์ และจานวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,204,514.40 บาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายเงิน เป็นจานวน
เงิน ทั้ งสิ้ น 38,220,910.04 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละของงบประมาณตั้ งจ่ า ยทั้ งหมด 73.21
เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดโครงการต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการบริหารงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระผมพร้อม
ด้ วยคณะผู้ บ ริห าร พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจา และพนั ก งานจ้ างเทศบาลตาบล
ลาดยาว ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตาบลลาดยาว เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลลาดยาว กระผมในนามตัวแทนเทศบาลตาบลลาดยาว ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะการปฏิบัติงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลลาดยาว ประสบผลส าเร็ จ และบรรลุ ต าม
เป้าหมายที่วางไว้ และทาให้เทศบาลตาบลลาดยาวได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

*******************
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-3ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าที่สมดุลและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร
2 โครงการยกระดับถนนเทศบาล 7 พร้อมวางท่อระบายน้า
3 โครงการจ้างออกแบบ ควบคุมงานทีจ่ ่ายให้เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
(กันเงินงบประมาณ 63)
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองไทร – ดอนธาตุ
(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
5 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 1 ซอย 21
6 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 ซอย 1 พร้อม
พนังกันน้า คสล. (เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63)
7 โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 ซอย 3 (เงินสะสม)
(กันเงินงบประมาณ 63)
8 ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก (เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63)
9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก (1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ)
(เงินสะสม) (กันเงินงบประมาณ 63)
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย
ดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
53,200
48,200 กองการศึกษา
4,632,000

กองช่าง

100,000

3,900,000
(รอเบิกจ่าย)
0

160,000

143,000

กองช่าง

1,460,000

กองช่าง

4,805,000

1,450,000
(รอเบิกจ่าย)
0

304,000

0

กองช่าง

300,000

0

กองช่าง

4,520,000

0

กองช่าง

16,334,200

5,541,200

กองช่าง

กองช่าง
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-4ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนาความรู้และเกิดความผาสุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
รร.เทศบาลฯ
5 โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
6 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลตาบลลาดยาว
7 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคาร
ประกอบ
9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
10 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีทอ้ งถิ่นไทย
11 อุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว
12 เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
13 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
15 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
16 อุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว
17 โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผู้สงู อายุ
19 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
20 โครงการอุดหนุนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
21 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือฯ
22 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี

งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย
ดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
55,000
54,430 สานักปลัดฯ
10,000
9,600 สานักปลัดฯ
753,430
238,300 กองการศึกษา
2,579,181

2,579,181 กองการศึกษา

195,452.40 119,342.07 กองการศึกษา
620,848.80 496,592.18 กองการศึกษา
2,550,462.20 2,183,887.79 กองการศึกษา
150,000
0 กองการศึกษา
100,000
200,000
30,000
9,190,800
2,208,400
42,000
20,000
5,324,000
108,000
93,500
10,000
30,000
16,000
10,000

88,600
94,056
30,000
9,116,500
1,884,800
36,000
20,000
5,324,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

93,609 กองการศึกษา
85,045 กองการศึกษา
9,820 สานักปลัดฯ
30,000 สานักปลัดฯ
16,000 สานักปลัดฯ
2,600 สานักปลัดฯ
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-5ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนาความรู้และเกิดความผาสุก(ต่อ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23
24
25
26
27

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนากลุม่ สตรีและศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการรณรงค์กาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการวัดปลอดเหล้า
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลือ่ นที่เพื่อบริการ
ประชาชน
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
อุดหนุนให้แก่สาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
ทุกชุมชน
รวม

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
10,000
100,000
10,000
152,940
250,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
9,800 กองการศึกษา
96,650 กองการศึกษา
0 กองการศึกษา
142,960 กองการศึกษา
147,380
กองการศึกษา

417,500
5,000
2,000
15,000
38,000
35,000
3,000
30,000
10,000

387,200
0
2,000
10,026
36,600
31,875
1,800
0
9,446

300,000
287,000

279,300 กองสาธารณสุขฯ
286,950 กองสาธารณสุขฯ

25,963,214.40

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

23,972,350.04
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-6ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอาเภอลาดยาว
รวม

งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
30,000
30,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)

หน่วย
ดาเนินการ
0 กองวิชาการฯ
0

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
หน่วย
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย
ดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
10,000
0 กองการศึกษา
40,000
0 กองการศึกษา
63,200
0

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้า
2 โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย
3 โครงการคัดแยกขยะ
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
100,000
600 กองสาธารณสุขฯ
275,000
273,000 กองสาธารณสุขฯ
30,000
28,723 กองสาธารณสุขฯ
405,000
302,323

/ ผลการดาเนินงาน...

-7ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน สานัก
ปลัดเทศบาล
2 โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน สานัก
ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
3 โครงการงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
4 โครงการประชุมเทศบาลเคลือ่ นที่พบประชาชน
5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
6 โครงการจัดงานวันเทศบาล
7 โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ ริหาร
เทศบาล
8 โครงการสารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
9 โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ
10 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลลาดยาว
11
12
13
14

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองวิชาการฯ
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กองคลัง
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

15
16
17
18
19
20
21
22

โครงการจัดทาแผนชุมชน
โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน
โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองการศึกษา
โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกองช่าง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ หมึกพิมพ์

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
312,000
200,509
สานักปลัดฯ
1,296,000

865,316

สานักปลัดฯ

420,000
30,000
10,000
26,500
300,000

419,140
21,044
9,500
26,100
0

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

15,000
241,400

0
241,210

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

30,000

29,695

กองวิชาการฯ

228,000
140,000
396,000
8,000

227,500
139,204
304,800
7,200

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองคลัง
กองคลัง

30,000
10,000
2,175,700
2,691,200
864,000
3,200
16,000
4,300

14,890 กองการศึกษา
0 กองการศึกษา
2,170,850 กองการศึกษา
2,690,819 กองสาธารณสุขฯ
813,500
กองช่าง
3,200
สานักปลัดฯ
16,000
สานักปลัดฯ
4,300
สานักปลัดฯ

/ 23...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) **
24 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน
25 โครงการเผยแพร่กฎหมายน่ารู้
26 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อน
27 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
28 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
29 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
30 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาหรับขนาด A3
31 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งจ่าย
ที่เบิกจ่าย หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
4,900
4,900 สานักปลัดฯ
28,600

28,000

สานักปลัดฯ

35,000
34,100 กองวิชาการฯ
5,000
4,980 กองวิชาการฯ
5,000
4,980
กองคลัง
30,000
22,000
กองคลัง
30,000
30,000
กองช่าง
7,100
7,100
กองช่าง
16,000
16,000 กองสาธารณสุขฯ
9,408,900 8,356,837

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

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลลาดยาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย

นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลลาดยาว

