
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลห้วยทราย 



สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 สรุปได้ดังนี้ 

  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน  จำนวน   62 โครงการ  

   - รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน จำนวน   62 โครงการ  

    คิดเป็นร้อยละ 100 

   - อยู่ระหว่างดำเนินการ     จำนวน   56 โครงการ 

    คิดเป็นร้อยละ 90.32 

   - ดำเนินการแล้วเสร็จ    จำนวน      6  โครงการ 

    คิดเป็นร้อยละ 9.67 

 

   



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุน)

โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ
แผนพัฒนา
ปี 2564 

(บาท)

 ตามเทศ
บัญญัติ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของ 15,000    15,000     ✓ 15,000 -            กองการศึกษา

ชาติและวันส าคัญทางศาสนา และ

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 อ.สันก าแพง

 - 2565 ท่ี 2 หน้า 185)
2 โครงการสืบสานงานประเพณี     10,000 10,000     ✓ 10,000 -            กองการศึกษา

สงกรานต์วันป๋ีใหม่เมือง อ าเภอ และ

สันก าแพงและจังหวัดเชียงใหม่ อ.สันก าแพง

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561
 - 2565 ท่ี 5 หน้า 187)

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน
ด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุน)

โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ
แผนพัฒนา
ปี 2564 

(บาท)

 ตามเทศ
บัญญัติ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน
ด าเนินการ

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

3 โครงการสืบสานงานศิลปะ     70,000 70,000     ✓ 4,820 65,180      กองการศึกษา

วัฒนธรรม ประเพณีและของดี และ

สันก าแพง อ.สันก าแพง

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561
 - 2565 ท่ี 3 หน้า 186)

รวมท้ังส้ิน 95,000    95,000    -      -        -        29,820    65,180     



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6
5. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
    แผนงานรักษาความสงบภายใน (ด าเนินการเอง)

โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ
แผนพัฒนา
ปี 2564 

(บาท)

 ตาม
เทศ

บัญญัติ

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข     50,000 20,000  ✓ 1,134        18,866      ส านักปลัด
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561
 - 2565 ท่ี 1 หน้า 142)

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติ     50,000 10,000  ✓ 12,000  10,210      11,790      ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ (แผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ.2561 - 2565 ท่ี 3
หน้า 143)

รวมท้ังส้ิน 100,000 30,000  12,000  -        -        11,344     30,656     

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน
ด าเนินการ


