
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบ  ๖  เดือน  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 

 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  และประกาศใช้  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยแผนการด าเนินงาน
ดังกล่าว  แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  นั้น  
 

เพ่ือให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียงจึงขอประกาศ
รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบ  ๖  เดือน  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม 
๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
         
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 
 
           (ลงชื่อ)  

                  (นายรุ่งโรจน์  จนัทะบูลย์) 
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานผลการด าเนินงานรอบ  ๖  เดือน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 
๑. ผลการด าเนินงาน  รอบ  ๖  เดือน  (ระหว่างเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม  ๒๕๖๔) 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง  ตามแผนด าเนินงานประจ าปี  สรุปได้ดังนี้ 
- รายงานสถานะด าเนินการ  รอบ  ๖  เดือน     จ านวน    40    โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐      
- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   ๒๓     โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  57.5   
- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๑๑     โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  27.5   
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน    6 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  15    

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ  
หน่วยรับผดิชอบ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บา้นเชียง  หมู่  11 488,800   √   กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นเชียง (ซอยจนัเพง็)  

หมู่  2 

117,000   √   กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นเชียง (ซอยแดนผกา
รัตน์)  หมู่  2 

96,720   √   กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นเชียง (ซอยสิงห์
แสน)  หมู่  2 

137,800     √ กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นเชียง (สายนานาย
พนม – เช่ือมลาดยาง)  หมู่  13 

218,400   √   กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นปูลู  (สายสระหลวง 
– นายพอ่ชาญชยั)  หมู่  10 

345,800   √   กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นดูน  หมู่  5 312,000   √   กองช่าง 
8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บา้นดูนค า  หมู่  14 

 
255,840   √   กองช่าง 



 
 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ  
หน่วยรับผดิชอบ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

9 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.  บา้นดูนค า  (แยกบา้น
นายวชิยั  - แยกโรงเรียนบา้นดูน)  หมู่  14 75,900 

  √   กองช่าง 

10 โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง  ภายในเขต อบต.  90,000   √   กองช่าง 
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปูลู  หมู่  13  สายทาง

พอ่เหล็ก  สุกนัหา (ป่าชา้) 
488,800     √ กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่  7 220,000     √ กองช่าง 
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง  หมู่  9  จากบา้นนาย

เสน่ห์  ศรีไชย – บา้นนายส าราญ  ใจงูเหลือม 
80,000     √ กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  คุณภาพชีวติและสังคม 
14 โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

บริการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
20,000     √ กองสวสัดิการ

สังคม 
15 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 

สตรี  และบุคคลในครอบครัว 
10,000     √ กองสวสัดิการ

สังคม 
16 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ

ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  ผูด้อ้ยโอกาส  สตรี 
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป 

50,000     √ กองสวสัดิการ
สังคม 



ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ  
หน่วยรับผดิชอบ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาสาธารณสุขและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

17 โครงการพระราชด าริ  ดา้นสาธารณสุข 180,000     √ กองสวสัดิการสงัคม 

18 โครงการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ผูน้ าสุขภาพ ผูน้ าชุมชน และ 
อสม. 30,000 

    √ กองสวสัดิการสงัคม 

19 โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และควบคุม
สุนขัและแมวจรจดั 10,000 

  √   กองสวสัดิการสงัคม 

20  

  โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคเอดส์  10,000     √ กองสวสัดิการสงัคม 

21 โครงการสร้างพลงัชุมชนเพื่อลดขยะมูลฝอย 20,000     √ กองสวสัดิการสงัคม 

22 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้
ตามปณิธานศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้นางเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  กรมพระศรีสวา่งควฒันวรขตัติยราช
นารี 30,000 

    √ กองสวสัดิการ
สังคม 

23  
  

  โครงการปลูกป่าชุมชน (เฉลิมพระเกียรติ)  10,000     √ กองสวสัดิการสงัคม 

24 โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      30,000     √ กองสวสัดิการสงัคม 

25 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 
 
 2,000 

2,000 -  √  ส านกัปลดั 



ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ  
หน่วยรับผดิชอบ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  นันทนาการและการกฬีา  ประเพณท้ีองถิ่น  และการท่องเทีย่ว   
26 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูเ้รียน 20,000     √ กองการศึกษาฯ 
27 

 

  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก 
เล็กบา้นค าออ้  50,000 

    √ กองการศึกษาฯ 

28 
 
  

   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็กบา้นปูลู 

 

50,000 

    √ กองการศึกษาฯ 

29 โครงการจดัแข่งขนักีฬานกัเรียน   เยาวชน  ประชาชน ผูน้ า

ทอ้งถ่ิน 
 

50,000 

    √ กองการศึกษาฯ 

30 โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (ประเพณี
เขา้พรรษา)  20,000 

    √ กองการศึกษาฯ 

31 โครงการสภาเด็กและเยาวชน  77,000 71,550 5,450  √  กองการศึกษาฯ 
         

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
32 โครงการกูชี้พ - กูภ้ยัตลอด 24 ชัว่โมง 225,520 111,000 111,520 √   ส านกัปลดั 

33 โครงการปรับปรุงรถกูชี้พ 100,000 100,000 -  √  ส านกัปลดั 

34 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 30,000 21,620 6,580  √  ส านกัปลดั 

35 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบติั 200,000     √ ส านกัปลดั 

 



 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
การเบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะการด าเนินการ  
หน่วยรับผดิชอบ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาองค์กร  การบริหารจัดการทีด่ี 
36 โครงการปรับปรุงห้องประชุมหลงัเดิม 100,000     √ ส านกัปลดั 

37 โครงการจดัเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 10,000     √ กองคลงั 

38 โครงการต่อเติมหอ้งท างานกองคลงั 100,000     √ กองคลงั 

39 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบา้นเชียง พนกังานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  

พนกังานจา้ง 270,000 

269,968 32  √  ส านกัปลดั 

40 โครงการจดักิจกรรม 5 ส. สร้างสุขในส านกังาน 3,000 2,940 60  √  ส านกัปลดั 




