
 
 
 

รายงานผลการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน  (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

1 โครงการด าเนินงาน
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1,000  √    กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1,000  √    กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาใน 
ระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

5,000  √    กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการพัฒนาปรบัปรุง
ห้องสมุด 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เทศบาลต าบล 
อากาศอากาศอ านวย 

5,000  √    กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการสนนัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ 
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล ต าบลอากาศ
อ านวย) 

228,700  √   124,100 กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการสนนัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา(ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ 
ในวัด วัดทุ่ง) 

128,000  √   96,900 กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โรงเรียน
เทศบาลอากาศ 
อ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์)) 

806,380  √   331,175 กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการอาหารกลางวนั 1,897,245  √   896,910 กอง
การศึกษา 

 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 3,732,758  √   1,170,027.04 กอง
การศึกษา 

 



 
-2- 

(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

10 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

6,417,600  √   3,190,950 กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม 
เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน 

25,000 √    17,4400 กอง
การศึกษา 

 

12 ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของ 
โรงเรียนในสังกัด 

50,000  √    กอง
การศึกษา 

 

13 โครงการบ ารุงรักษาและ 
ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

100,000  √    กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
อ าเภออากาศอ านวย 

10,000    √  กอง
การศึกษา 

งดการจัด
กิจกรรมที่มี

การร่วมชุมนุม
เนื่องจากการ
ระบาดโรค

ไวรัสโคโรนา 
2019 

15 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกีฬา 
และนนัทนาการ 

5,000  √    กอง
การศึกษา 

 

16 โครงการสังคม
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
และประสบปัญหาทาง
สังคม 

10,000 √    10,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

17 โครงการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและจัดสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน 

10,000 √    10,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

18 โครงการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ ์

10,000 √    10,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

19 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000  √    กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

20 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการม ี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ของสภาเด็กและ 
เยาวชน 

20,000 √    20,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

21 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรม 
คนพิการ 

30,000 √    30,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

22 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรม 
ผู้สูงอาย ุ

15,000 √    25,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

23 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการจัดท า 
แผนชุมชน 

10,000 √    10,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

24 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านคหกรรม 

12,000 √    12,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมและ 
สิ่งประดษิฐ ์

10,000   √   กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

26 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

12,500,000  √   3,153,400 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

27 โครงการเบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,200,000  √   528,600 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

28 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

153,000  √   28,500 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

29 โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

60,000  √    กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

30 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

70,000  √   10,000 กองสา
ธารณ 
สขุและ

สิ่งแวดล้อม 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน ผลการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

31 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลใน 
โรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

100,000  √    กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

32 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว ์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

10,000  √    กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

33 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

20,000  √   16,100 กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

34 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริของ
สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

20,000  √   16,100 กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

35 โครงการสร้างจิตส านึก
ประชาชน 
ในการก าจัดขยะ 

5,000  √    กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

36 โครงการก าจัดผักตบชวา 
และวัชพชืใน 
แหล่งน้ าสาธารณะ 

10,000   √   กองสา
ธารณ 
สุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 

37 โครงการจัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 
 

30,000 √    29,925 กอง
การศึกษา 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

38 โครงการจัดงานประเพณ ี
วันขึ้นปีใหม ่

5,000 √    3,300 กอง
การศึกษา 

 

39 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเดือนสิบ  
แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้
พระแก้วคู่บ้าน 

50,000  √    กอง
การศึกษา 

 

40 โครงการจัดงานวันไทโย้ย 50,000  √    กอง
การศึกษา 

 

41 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.
ส.ล.ซอยข้างบ้านพัก
โรงพยาบาลอากาศอ านวย 
ชุมชนที่ 1 

145,000 √    135,000 กองช่าง  

42 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.ตรอกงิ้วโสม 
 ชุมชนที่ 6 

22,000 √    22,000 กองช่าง  

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ตรอก 
ไชยปัญหา ชุมชนที่ 8 

77,000 √    68,000 กองช่าง  

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ตรอกสุพิมล ชุมชนที่ 
17 

102,000 √    90,000 กองช่าง  

45 
 

โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าร่องกระดัน ต่อ
จากโครงการเดิม ชุมชนที่ 
2 

3,100,000  √    กองช่าง  

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ า
ตลาดสดเทศบาล 1  
ชุมชนที่ 7 

400,000  √    กองช่าง  

47 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนสุราษรร์
รังสรรค์ช่วงสี่แยกถนน
สวรรค์ดิลกถึงสี่แยกถนน
อาทิตย์อุทัยทั้ง  
2 ข้าง ชุมชนที่ 16 

1,393,500  √    กองช่าง  
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

48 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนสวรรค์ดิลกช่วงสี่แยก
ถนนสุราษรร์รังสรรค์ถึง 
สี่แยกถนนไทยพาณชิย์ฝัง่
ทิศตะวันตก ชุมชนที่ 15 

497,000  √    กองช่าง  

49 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
มิตรไมตร ี(ช่วงแยกถนน 
อากาศพัฒนาถึงแยกทาง
หลวงแผ่นดนิ 2094) 
ชุมชนที่ 5,6,7,8 

1,922,000  √    กองช่าง  

50 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตถนนสวรรค์
ดิลก (ช่วงแยกถนนไทย
พาณิชย์ถึงแยกถนนมิตร
ไมตรี) ชุมชนที่ 6,7 

375,000  √    กองช่าง  

51 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตรอบตลาดสด 
เทศบาลดา้นทิศะวันออก 
ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 
ชุมชนที่ 7 

323,000  √    กองช่าง  

52 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนอาทิตย์
อุทัย  ฝั่งทิศตะวนัออก
ช่วงแยกถนนมิตรไมตรีถึง
แยกถนนไทยพาณชิย์ 
ชุมชนที่ 8 

333,400 √    315,000 กองช่าง โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

53 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนอาทิตย์
อุทัย ฝั่งทิศตะวนัตก ช่วง
ถนนมิตรไมตรี ถึงแยก
ถนนนาวาสวัสดิ์ ชุมชนที่ 
7 

917,200 √    896,000 กองช่าง โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

54 โครงการจัดงานรัฐพิธ ี
พระราชพิธ ี

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

55 โครงการพัฒนาผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร ของ
เทศบาล 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

56 โครงการลดขั้นตอนและ 
การอ านวยความสะดวก 
ในการบริการประชาชน 

1,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

57 โครงการส านักงานนา่อยู่ 5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

58 โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลหรือ
นายกเทศมนตร ี

10,000   √   ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

59 โครงการส่งเสริมความรู้ 
การปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

60 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติงาน 

1,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

61 โครงการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล 

13,000  √   2,850 กองยุทธ
ศาตร์และ

งบประมาณ 

 

62 โครงการประเมินผล 
ความพึงพอใจของ
ประชาชน ต่อการจัดการ
บริการสาธารณะ 

3,000  √    กองยุทธ
ศาตร์และ

งบประมาณ 

 

63 โครงการส ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

10,000  √   9,277 กองยุทธ
ศาตร์และ

งบประมาณ 

 

64 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

5,000  √    กองยุทธ
ศาตร์และ

งบประมาณ 

 

65 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

66 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 



 
 

-8- 
(ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ด าเนิน 
การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

ยกเลิก/
ไม่

ด าเนิน 
การ 

67 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000  √   2,800 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

68 โครงการฝึกอบรมขับรถดี 
มีน้ าใจ ขับขี่ปลอดภัย 
เข้าใจกรจราจร 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

69 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

5,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

70 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

20,000  √    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

71 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต 
อาสาภัยพบิัต ิ

10,000   √   ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เนื่องจาก
การระบาด
โรคไวรัสโค

โรนา 2019 
72 โครงการสวมหมวกนิรภัย 

100% 
5,000   √   ส านัก

ปลัดเทศบาล 
,, 

73 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

5,000   √   ส านัก
ปลัดเทศบาล 

,, 

74 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000 √     กองคลัง ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

75 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในจัดเก็บ 
รายได้ของเทศบาล 

10,000 √    5,184 กองคลัง  

76 โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับระเบียบพัสด ุ

10,000  √    กองคลัง  

77 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและ 
ปศุสัตว ์

10,000  √    กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

รวม 77    โครงการ 38,617,783 19 51 6 1 11,443,498.04   
 
หมายเหตุ : 1. เป็นผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
               2. ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานที่                   
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


