
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

( ตุลาคม ๒๕๖๔ – มนีาคม ๒๕๖๕ ) 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 





- ๑ – 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น                
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 ดังนั้น แผนการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมทั้งหมด ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ           
เพ่ือทราบผลการด าเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    
ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ท าให้การติดตามประเมินผล           
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/      
        กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 ๒. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 

 ๓. เพ่ือให้ทราบถึงความหน้าของกิจกรรม/โครงการ 

 ๔. เพ่ือให้ทราบถึงความหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

 ๕. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  ๑. การด าเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
 ๒. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนเป็นไปตามเป้าหมาย    
      และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 

 ๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทราบถึงผลการด าเนินงาน 
      ในแต่ละไตรมาส 

 ๕. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
      คุ้มค่าและประหยัด 
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๑ วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดหมาย ถึงความปรารถนาและ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหาร -
ส่วนต าบลยางโทน มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นพอสมควร และคาดการณ์ว่าในอนาคต       
จะต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งคาดหวัง    
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
แผนงานการพัฒนาที่ ๑ เคหะและชุมชน 
แผนงานการพัฒนาที่ ๒ อุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
แผนงานการพัฒนาที่ ๑ การศึกษา 
แผนงานการพัฒนาที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการพัฒนาที่ ๓ การเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
แผนงานการพัฒนาที่ ๑ บริหารงานทั่วไป 
แผนงานการพัฒนาที่ ๒ การศึกษา 
แผนงานการพัฒนาที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการพัฒนาที่ ๔ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพัฒนาที่ ๑ รักษาความสงบภายใน 
แผนงานการพัฒนาที่ ๒ สาธารณสุข 
แผนงานการพัฒนาที่ ๓ สังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการพัฒนาที่ ๔ งบกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพัฒนาที่ ๑ บริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

แผนงานการพัฒนาที่ ๑ บริหารงานทั่วไป 
แผนงานการพัฒนาที่ ๒ งานบริหารงานคลัง 
แผนงานการพัฒนาที่ ๓ สังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการพัฒนาที่ ๔ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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๓ เป้าประสงค์ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 
๒. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 

๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
๒. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
๔. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๖. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองได้มากกว่าขึ้น 
๗. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๘. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
๙. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิสูง 

๕ ค่าเป้าหมาย 
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๖ กลยุทธ์ 
๑. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๒. บริหารจัดการแหล่งน้ า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีศักยภาพที่จะพัฒนาท้องถิ่นโดยการประสานการพัฒนา               

กับส่วนราชการ องค์กรเอกชน ส่วนราชการท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีศักยภาพในการ
พัฒนาแบ่งออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

๘ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 

๒. ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต      

ของประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 

๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา พร้อมธ ารงไว้ซึ่ ง

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป 

๔. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การสร้างความม่ันคงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕. ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่

ยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

- ๕ – 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมนีาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

- ๖ – 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย 
เสงี่ยมจิตย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
(ม.๒) 

๘๗,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจ าเนียร ค าชัย ถึงบา้นนางทองแดง พลู
สมบัติ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไมน่้อยกว่า ๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๒) 

๔๗,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริปัญจนะ ถึงทีด่ินนางสาว
กรรณิการ์ เทศสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๓) 

๑๙๘,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๗- 
 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายรุณ ญาณโอสถ ถึงบ้านนางบุปผา ปักเชิญเชื้อ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๔) 

๑๙๐,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

    ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายประกอบ จูสนธิ์ ถึงที่ดินนางสมพิศ 
คล้ายบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
(ม.๕) 

๓๐๑,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

    ๖ โครงการขยายเขตเสียงตามสายจากที่ดินนายลับ ทองประไพ ถึงบ้านนายฉิ่ง ละม้าย ระยะพาด
สายสัญญาณเสียง ๖๕๐ เมตร และติดตั้งล าโพง ๒ ตัว (ม.๖) 

๒๘,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

    ๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายปาน โพธิ์วัด ถึงฝายหนองไก่ห้าว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๖) 

๘๐,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๘- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

   ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึงบ้านนายชลอ 
โตจิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
(ม.๗) 

๑๘๕,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

   ๙ โครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางแสง สอนดา ถึงบ้านนางสุวารี จั่น
รักษ์ จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร (ม.๗) 

๔๕,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

   ๑๐ โครงการขยายเขตเสียงตามสายจากหน้าวัดบ่อเสมา ถึงบ้านนายวิรัตน์ ธัญญะเจริญ ระยะพาด
สายสัญญาณเสียง ๕๗๐ เมตร และติดตั้งล าโพง ๑ ตัว (ม.๗) 

๒๓,๐๐๐   ⁄ - กองช่าง 

   ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายวราเมธ นุชศิลา ถึงที่ดินนายวิชาญ โต
ยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ  

(ม.๙) 

๔๗๙,๐๐๐ ⁄   ๔๗๗,๐๐๐ กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๙- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

   ๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากที่ดินนางรัศมี โฉมไสว ถึงบ้านนายณรงค์ จูสกุล 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑๐) 

๑๕,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

   ๑๓ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อย
กว่า ๘๐ เมตร บริเวณประปา อบต.ยางโทน (กลุ่มบ่อยาง)  (ม.๑) 

๑๖๘,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

  ๑๔ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อย
กว่า ๘๐ เมตร บริเวณที่ดินนางสาวส าอางค์ คงสัตย์ (ม.๖) 

๑๖๘,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

   ๑๕ โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 
๘๐ เมตร บริเวณที่ดินนายฉิ่ง ละม้าย (ม.๖) 

๑๖๘,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๐- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

   ๑๖ โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร จากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ถึง
บ้านนายชลอ โตสะอาด (ม.๗) 

๑๐,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

   ๑๗ โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา อบต.ยางโทน โดยวางท่อชนิด PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จากที่ดินนางสาวจารุวรรณ ปานขวัญ ถึง
ที่ดินนางเกษร สมเรือง (ม.๗) 

๒๙,๐๐๐   ⁄  กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๑- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่า เพิ่มสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนต าบลยางโทน ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่  ประชาชน ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๔. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการท าอาหารให้แก่ประชาชน ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนต าบลยางโทน ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๒- 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ  
๓.๑ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางโทน ๑,๕๐๐   ⁄  ส านัก 
ปลัด อบต. 

๒. โครงการวันแม่แห่งชาติ ๒,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๓. โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ ๕,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย ๕,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒๓๙,๒๕๐  ⁄  ๔๔,๖๒๕ ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๖. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

๖๘๐,๔๐๐  ⁄  ๓๓๘,๑๐๐ ส านัก 
ปลัด อบต. 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๓- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ  
   ๓.๒ แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ๓๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๒. โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ ๓๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๓. โครงการจดังานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ๒๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ
สังคม 

๔. อุดหนุนการด าเนินงานรัฐพิธีและวนัส าคัญของชาติให้อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร ี ๑๐,๐๐๐ ⁄   ๑๐,๐๐๐ ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๕. อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ๒๘,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๖. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต าบลยางโทน ๑๕,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๔- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๐,๐๐๐ ⁄   ๙,๕๕๐ ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๓. โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน ๒๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๔. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ๔๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๕- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๖. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
(หลักสูตรทบทวน) 

๑๕๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

๗. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่อ าเภอหนองม่วง ๓๐,๐๐๐   ⁄  ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๖- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ ๒๐,๐๐๐   ⁄  ส านัก 
ปลัด อบต. 

๒. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๒๐๐,๐๐๐   ⁄  ส านัก 
ปลัด อบต. 

๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ๖๔,๒๕๐   ⁄  ส านัก 
ปลัด อบต. 

๔. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

๑๐,๕๐๐   ⁄  ส านัก 
ปลัด อบต. 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุและผู้พกิารด้านสุขภาพจิต (เยี่ยม 
บ้าน) 

๑๐,๐๐๐   ⁄  กองสวัสดิการ 
สังคม 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๗- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 ๔.๔ แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๑๐,๐๐๐  ⁄  ๒๔,๑๗๖ กองคลัง 

๒. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๕,๐๐๐   ⁄  กองคลัง 

๓. 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๗,๗๒๙,๙๒๐  ⁄  ๒,๘๙๗,๓๐๐ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๔. 
เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๖๐๒,๔๘๐  ⁄  ๕๗๘,๘๐๐ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๕. 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๒๔,๐๐๐   ⁄  

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๖. 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕๐,๐๐๐   ⁄  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

๗. 
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ๘๐,๐๐๐   ⁄  

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๘- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ ๑๐,๐๐๐   ⁄  ส านักปลดั 
อบต 

๒. โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยัง่ยืน ๕,๐๐๐   ⁄  ส านักปลดั 
อบต 

๓. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในต าบลยางโทน ๑๐,๐๐๐   ⁄  ส านักปลดั 
อบต 

 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๑๙- 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๕.๒ แผนงานการเกษตร 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ๓,๐๐๐   ⁄  ก อง 
สวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

 

-๒๐- 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาลพบุรีสะอาดและน่าอยู่ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน 

  ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 

๑๕๐,๐๐๐   ⁄  ส านักปลดั อบต. 

๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) 

๑๗๕,๐๐๐  ⁄  ๔๙,๖๐๐ ส านักปลดั อบต. 

๓. โครงการจัดท าฐานข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓๐,๐๐๐   ⁄  กองคลัง 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)  

-๒๑- 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔   พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่            
๖.  ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาการเมือง  การปกครอง  การบริหารงาน          

  ๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับ              โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ ๑๐๐,๐๐๐  ⁄ ๗๐,๐๐๐  กองสวัสดิการ
สังคม /ส านัก
ปลัด อบต. 

 

 


	หน้าปก
	ประกาศ
	รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน แก้

