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รายงานผลการดําเนิน ประจําป�งบประมาณ 2564 
1. ยุทธศาสตร!การพัฒนาด%านโครงสร%างพื้นฐาน 

 

ลําดับ โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ  งบประมาณ
เบิกจ-าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน-วย
รับผิดชอบ 

สถานที่การดําเนินการ ผลสัมฤท� 
ไม�ได�

ดําเนินงาน 
อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 

ดําเนิน
แล�วเสร็จ 

1 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ�านสะพุง หมู�ที่ 1 – 
บ�านนาเจริญ หมู�ที่ 13 

297,000      �  

2 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ถนน คสล.เดิม) สายข�าง
วัดบ�านจอก  - บ�านทุ�งระวี หมู�ที่ 12     

149,700      �  

3 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย�พัฒนาสตรี หมู�ที่ 4 ถึง 
บ�านทุ�งสว�าง หมู�ที่ 3 

149,000      �  

4 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ�านไผ�งาม ถึง(คุ�มแส
ตง) หมู�ที่ 10 

149,500      �  

5 ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต. สะพุง  185,000      �  
6 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก (ถนน คสล.เดิม) สายสาม

แยกหน�าโรงเรียนบ�านสะพุง ถึง บ�านไผ�งาม หมู�ที่ 10 
494,000      �  

7 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางผาย สะอาด ถึง
คลองไส�ไก� บ�านทุ�งสว�าง หมู�ที่ 3 

149,500      �  

8 8.ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.เดิม) สายบ�าน
นายเพชร ใจเรือง บ�านหนองขาม หมู�ที่ 6 ถึงวัดบ�านโนนงาม 

51,800      �  

9 9.ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.เดิม) บ�านอานวย 
หมู�ที่ 5 ถึง สามแยกทางไปบ�านโคน ตําบลศรีแก�ว 

148,000      �  

10 10.ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ�านนางตื้อ สมาศรี 
– บ�านนายสุกรี ศรีสะอาด หมู�ที่ 11 

132,000      �  

11 11.ขยายเขตระบบประปา จากศาลาประชาคม ถึง บ�านนาย
ประสิทธ� กัณบัวบุตร บ�านนาเจริญ หมู�ที่ 13 

72,700      �  

12 11.ซ�อมแซมถนนลูกรัง จากสี่แยกศาลาประชาคม หมู�ที่ 14 ถึง
บ�านสะพุง หมู�ที่ 1 

   82,700       �  

13 12.ซ�อมแซมถนนลูกรังสายจากบลEอกคอนเวิร�ส – พื้นที่
การเกษตรนายสุรชาติ ศรีโคตร บ�านโพนทอง หมู�ที่ 9 

78,700      �  

14 14.ซ�อมแซมถนนลูกรังสายจากหน�าวัดบ�านปละ หมู�ที่ 4 – เขต
ตําบลสระเยาว� 

55,200      �  

 
 

 



 1.ยุทธศาสตร!การพัฒนาด%านโครงสร%างพื้นฐาน 
ลําดับ โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ  งบประมาณ

เบิกจ-าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน-วย

รับผิดชอบ 
สถานที่การดําเนินการ ผลสัมฤท� 

ไม�ได�
ดําเนินงาน 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 

ดําเนิน
แล�วเสร็จ 

15 ซ�อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) จากบ�าน
นายแสวง กงใจ ถึง บ�านนายสมศักดิ์ เรือนชัย บ�านสะพุง หมู�ที่ 1 

166,700      �  

16 ซ�อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) จากสี่
แยกบ�านนางบุญหลาย นามสอน – บ�านนางเบ�า หอมจันทร� หมู�ที่ 
11 

260,000      �  

17 ซ�อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) สายจาก
บ�านนางจอมศรี เวกวัง – วัดบ�านทุ�งสว�าง หมู�ที่ 3  

77,800      �  

18 ปรับปรุงซ�อมแซมถนนลูกรังสายจากบล็อกคอนเวิร�สบ�านไผ�งาม 
หมู�ที่ 10 – เขตตําบลสระเยาว�  

36,200      �  

19 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ�านหนองอะเลา หมู�ที่ 7 
- บ�านจอก หมู�ที่ 2 

218,000      �  

20 ปรับปรุงถนนดินให�เปHนถนนลูกรัง จากบ�านนางรัตนา สุนทรา ถึง
พื้นที่การเกษตรนางบัวเพียง บุญให� หมู�ที่ 14 

44,800      �  

21 ปรับปรุงถนนดินให�เปHนถนนลูกรัง จากบ�านนางสมพร ทองพา ถึง
พื้นที่การเกษตรนางประภัสศร เผื่อแผ� หมู�ที่ 14 

18,800      �  

22 ปรับปรุงถนนดินให�เปHนถนนลูกรังสายเลียบคลองส�งน้ําบ�านนา
เจริญ หมู�ที่ 13 ถึงเขตบ�านทุ�งระวี หมู�ที่ 12 

64,700      �  

23 ก�อสร�าง คสล.บ�านนายจันทร�  ตาอุดม ม. 8 –บ�านทุ�งสว�าง หมู�ที่ 
12 

57,800      �  

24 ปรับปรุงอาคาร ศพด.ทุ�งสว�าง  110,500      �  
25 ก�อสร�าง (จากถนน คสล.เดิม) ถึง พื้นที่การเกษตร นายลี โสดา 

บ�านจอก หมู�ที่ 2  
149,500      �  

26 ก�อสร�างสายจาก (ถนน คสล.เดิม) ถึง วัดบ�านปละ หมู�ที่ 4   189,000      �  
27 ก�อสร�าง คสล. (คสล.เดิม) ถึง ศาสปูJตา บ�านจีเนียว หมู�ที่ 8  106,500      �  
28 ก�อสร�าง คสล.สายจากบ�านนายสะอาด ศรีสําโรง ถึง บ�านนาย

บรรจง  บุญรักษา หมู�ที่ 6  
97,500      �  

29 ก�อสร�าง คสล. สายจากบ�านนายทอง  เผื่อแผ� ถึง บ�านนางกิตมา  
ธรรมวงษ� หมู�ที่ 3 

203,000      �  

30 ซ�อมแซมอาคาร ศพด. วัดบ�านจอก   31,800      �  
31 ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปHนถนนหินคลุกสายจากพื้นที่การเกษตรนาย

ลี โสดา ถึง หนองอะเลาบ�านจอก หมู�ที่ 2  
196,500      �  

32 ลงหินคลุกจากโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลสะพุง ถึง พื้นที่
การเกษตรนางบุตร   หมู�ที่ 11 

189,500      �  

33 ก�อสร�าง คสล.จากบ�านนางหนู  สอพอง ถึง กศน. ต. สะพุง  149,500      �  
 



1.ยุทธศาสตร!การพัฒนาด%านโครงสร%างพื้นฐาน 
 

ลําดับ โครงการ/รายการ งบประมาณอนุมัติ  งบประมาณ
เบิกจ-าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน-วยรับผิดชอบ สถานที่การดําเนินการ ผลสัมฤท� 
ไม�ได�

ดําเนินงาน 
อยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 

ดําเนิน
แล�วเสร็จ 

34 ก�อสร�าง สายจาก(ถนนคสล.เดิม) ถึง พื้นทีก่ารเกาตรนายลี 
โสดา หมู�ที่ 2  

98,500      �  

35 ซ�อมแซมถนน คสล.(เททับถนน คสล.) หมู�ที่ 1 166,700      �  
36 ก�อสร�างถนน คสล.  หมู�ที่ 14 – หมู�ที่ 13  329,000      �  
37 ขยายเขตระบบประปา หมู�ที่ 13  72,700      �  
38 โครงการก�อ คสล. บ�านนายจันทร�  ตาอุดม ม. 8 ถึงบ�านทุ�ง

ระวี หมู�ที่ 12  
276,000      �  

39 ก�อสร�างถนน คสล.จาก (ถนน คสล.เดิม) สายบ�านนายเพชร  
ใจเรอืง หมู�ที่ 8 

15,800      �  

40 ก�อสร�างถนน คสล. หมู�ที่ 10  149,500      �  
41 ก�อสร�างถนน คสล. หมู�ที่ 2 ถึง หมู�ที่ 8 จํานวน 2  ช�วง  1,668,000      �  
42 ก�อสร�างถนน คสล. หมู�ที่ 5 ถึง บ�านโคน ต. ศรีแก�ว 2,525,500      �  
43 ก�อสร�างถนน คสล.บ�านนายแสวง สุริเตอร� ถึง หมู�ที ่12  99,000      �  
44 ก�อสร�างถนน คสล. หมู�ที่ 13 – หมู�ที่ 14   325,500      �  
45 ก�อสร�างถนน คสล.จากถนน (คสล.เดิม) สามแยกหน�า ร.ร.

บ�านสะพุง  
498,000      �  

      2.การพัฒนาด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                  - 
 3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 

-   
4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการวางแผน การส�งเสรมิการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม 

- 
5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

- 
6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิKญญาท�องถิ่น 

   - 
 7.การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ด ี
 



สรุป ผลการดําเนินงาน 
องค!การบริหารส-วนตําบลสะพุง ประจําป�งบประมาณ 2564 

สรุปผล การเบิกจ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง  
         ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                   
 

ยุทธศาสตร� 
การเบิกจ�ายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ การเบิกจ�ายคิดเปHน

ร�อยละของ
งบประมาณท่ีได�รับ

ท้ังหมด 

งบประมาณท่ีได�รับ
ท้ังหมด(บาท) 

งบประมาณท่ีใช�ในการ
ดําเนินโครงการ(บาท) 

(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 10,972,100 10,972,100 10,972,100  
2. การพัฒนาด�านการส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

8,344,255 8,344,255   

3.การพัฒนาด�านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 

- -   

4.การวางแผน การส�งเสริมการ
ลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม
และการท�องเท่ียว 

- -   

5. การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

- -   

6. การพัฒนาด�านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตและประเพณีท�องถิ่นฯ 

- -   

7. การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดี 

5 14,175,910   

รวม 58 33,492,265 386 88.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 เรื่อง  รายงานการดําเนินงานประจําปLงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

…………………….…………..….... 
  

เพ่ือให�การเปPดเผยข�อมูลเก่ียวกับการบริหารงานการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
สะพุง เปHนไปด�วยความโปรงใส องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงของประกาศรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามท่ีแนบท�ายฉบับนี้ 

 

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                                                           

       (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
             นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


