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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 

(เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑ – กนัยายน พ.ศ ๒๕๖๒) 

 
ล าดับท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย ๗ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ ๓ 

เงิน
งบประมาณ 

๗๘,๐๐๐ เพื่อการสญัจรที่
สะดวก 

หมู่ที่ ๓ 

๒  โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้าง คสล. ซอย ๙ 
หมู่ที่ 3 (ต่อจากเดิม) 

เงิน
งบประมาณ 

๘๖,๐๐๐ เพื่อการสญัจรที่
สะดวก 

หมู่ที่ ๓ 

๓  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. แยกซอย ๕/๑  
หมู่ที่ ๑๓ 

เงิน
งบประมาณ 

๒๓,๐๐๐ เพื่อการสญัจรที่
สะดวก 

หมู่ที่ ๑๓ 

๔  โครงการซ่อมแซม
ปรับปรงุหลังคาพร้อม
เปลี่ยนฝ้าไมร้ะแนง
และฝ้าแขวนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ฯ 

เงิน
งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ เพื่อซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดีดังเดิม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

๕  โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. แยกซอย
เทศบาล ๑๔ หมู่ที่ ๓ 

เงิน
งบประมาณ 

๑๖๕,๐๐๐ เพื่อระบายน ้า
และการสัญจร 

หมู่ที่ ๓ 

๖  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ซอย 
เทศบาล ๑๐ 

เงิน
งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ เพื่อระบายน ้า
และการสัญจร 

ซอยเทศบาล 
๑๐ 

๗  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. รปูตัว
ยู สายวังกระดาษ – 
วังหินซอง 

เงิน
งบประมาณ 

๔๖๐,๐๐๐ เพื่อระบายน ้า
และการสัญจร 

วังกระดาษ – 
วังหินซอง 
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ล าดับท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา 

๑  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สงูอายุ 

เงิน
งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ เพื่อด้าเนินการ
ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สงูอายุ 

ทต.ท้ายดง 

๒  โครงการจ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงิน
งบประมาณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ เพื่อสร้าง
หลักประกัน

รายได้แก่ผูสู้งอายุ 

ทต.ท้ายดง 

๓  โครงการจ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เงิน
งบประมาณ 

๕๕๐,๐๐๐ เพื่อสร้าง
หลักประกัน

รายได้แก่ผู้พิการ 

ทต.ท้ายดง 

๔  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

เงิน
งบประมาณ 

๙,๐๕๐ เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๕  โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ.วังโป่ง 
(สถานที่กลาง) จังหวัด
เพชรบรูณ์ ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 

เงิน
งบประมาณ 

๒๗,๐๐๐ เพื่อร่วมในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อ.วัง
โป่ง 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ.วัง

โป่ง 
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ล าดับท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

๑  โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั น 

เงิน
งบประมาณ 

๒๐,๓๒๗ เพื่อฝกึอาชีพระยะ
สั นให้กบัประชาชน
ในเขตทต.ท้ายดง 

ในเขต ทต.
ท้ายดง 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑  โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เงิน
งบประมาณ 

๑๐๑,๐๐๐ เพื่อรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรค

ไข้เลือดออกภายใน
ชุมชน 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๒  โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เงิน
งบประมาณ 

๑๖,๒๐๐ เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๓  โครงการปลูกป่าตาม
พระราชเสาวนีย์ 

เงิน
งบประมาณ 

๑๙,๘๐๐ เพื่อปลูกป่าตามพระ
ราชเสาวนีย์ 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๔  โครงการคืนชีวิตสู่
แม่น ้า 

เงิน
งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ เพื่อคืนชีวิตสู่แม่น ้า
ล้าคลอง 

 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๕  โครงการศึกษาดูงาน
บรหิารจัดการขยะ 

เงิน
งบประมาณ 

๒๓,๑๐๐ เพื่อศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มกีาร

บรหิารจัดการขยะที่
ดี 

ชุมชน ทต. 
ท้ายดง 

๖  โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุและผู้พกิาร 

เงิน
งบประมาณ 

๘,๐๐๐ เพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุและผู้พกิาร 

ในเขตทต.
ท้ายดง 
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ล าดับท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
๑  โครงการจัดซื ออาหาร

เสริม (นม) โรงเรียน 
๒ แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ๑ แห่ง 

เงิน
งบประมาณ 

๔๙๑,๕๑๔.๓ เพื่อใหเ้ด็กได้รบั
สารอาหาร (นม)
อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนใน
เขตทต.ท้าย

ดง 

๒  โครงการสง่เสรมิ
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ช่วงปิดภาคเรียน 

เงิน
งบประมาณ 

๔๔,๑๐๐ เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็ก
นักเรียนมีทักษะใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ น 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๓  โครงการจ้างบุคลากร
ช่วยสอนใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 

เงิน
งบประมาณ 

๘๙,๐๐๐ เพื่อช่วยสอนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน

ชุมชนบ้านวัง
กระดาษเงิน 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๔  อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

เงิน
งบประมาณ 

๔๙๒,๖๐๐ เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนใหเ้ด็ก
นักเรียนมีอาหาร

กลางวันครบ 5 หมู ่

ในเขตทต.
ท้ายดง 

๕  อุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธีศาสนา 
วัฒนธรรม และงาน
ประจ้าปีต่างๆ อ้าเภอ
วังโป่ง 

เงิน
งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ เพื่อจัดงานราชพิธี
และรัฐพิธีให้เป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย 

อ้าเภอ 

วังโป่ง 

๖  อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

เงิน
งบประมาณ 

๓๕,๐๐๐ เพื่ออุดหนุนงาน
ประเพณีอ้าเภอวัง

โป่ง 

อ้าเภอ 

วังโป่ง 

๗  โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 

เงิน
งบประมาณ 

๑๘,๓๕๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานประเพณีทอ้งถ่ิน 

ในเขตทต. 
ท้ายดง 
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ล าดับท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๘  โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ฯ) 

เงิน
งบประมาณ 

๑๓๖,๐๐๐ เพื่อจ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

๙  อุดหนุนโครงการ
จัดหาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 

เงิน
งบประมาณ 

๙๐,๐๐๐ เพื่อช่วยสอนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 

โรงเรียนใน
เขตทต.ท้าย

ดง 

๑๐  อุดหนุนโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม และ
มารยาทไทย 

เงิน
งบประมาณ 

๑๘,๐๐๐ เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนใหเ้ด็ก

นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ

มารยาทในการใช้
ชีวิต 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

๑  เบี ยยังชีพให้กับผู้ติด
เชื อ -ผู้ป่วยเอดส ์

เงิน
งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่

ได้ด้วยตนเอง 

ในเขตทต.
ท้ายดง 

รวม 

๓๐ โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน ๔,๙๒๗,๗๔๒.๓   

 
 
 
 
 
 
 
 


