
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาซอมแซมถนนลูกรัง/ไหลทางที่ชํารุดในเขตเทศบาล 60,000.00      
ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองชาง  20,850.00          39,150.00

2
คาจางเหมาขุดลอกทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา

ภายในเขตเทศบาล
40,000.00      

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองชาง  0 40,000.00         

3 คาจางเหมาเครื่องจักรกล 20,000.00      
ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองชาง  0 20,000.00         

4

โครงการวางทอระบายน้ําปากทางถนนเลี่ยงเมือง

เชื่อมกับทอระบายน้ําทางหลวง 15,000.00      ปากทางถนนเลี่ยงเมิอง
กองชาง 

0 15,000.00         

5

โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 24 (บริเวณขาม

หวยน้ําจั้น)
1,823,100.00

ถนนซอยเทศบาล 

24 (บริเวณขาม

หวยน้ําจั้น) กองชาง



0

1,823,100.00

6

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบตัวยู 

ถนนลําน้ําอูน
483,000.00

ถนนลําน้ําอูน กองชาง


0 483,000.00       

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
เบิกจาย

 งบประมาณ

คงเหลือ

การดํานินการ

ลําดับที่

หมายเหตุ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

7
โครงการกอสรงถนน ค.ส.ล. เชื่อมซอยเทศบาล 7/20

 (บานยายสอ) กับซอยเทศบาล 7/16
158,000.00    

ซอยเทศบาล 7/20 

(บานยายสอ) กับ

ซอยเทศบาล 7/16

กองชาง  0 158,000.00       

8

โครงการปรับปรุงพ้ืนระเบียงทางเดินอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 60,000.00      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล


0 60,000.00         

9 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. ศาลาประชาคม หมูที่ 6 370,000.00    

ศาลาประชาคมหมูที่

 6


0 370,000.00       

10

โครงการขยายถนนและกอสรางรางระบายน้ําถนน

เทศบาล 10 (ถนนขางวัดศรีสมบูรณดานทิศ

ตะวันออก)
433,560.00    

ถนนเทศบาล 10 

(ถนนขางวัดศรี

สมบูรณดานทิศ

ตะวันออก)



0 433,560.00       

11

โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนนเทศบาล 2 

(บริเวณหนาบานนายแหลมถึงหลังมหาวิทยาลัย

นครพนม) 499,000.00    ถนนเทศบาล 2



0 499,000.00       

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เบิกจาย
 งบประมาณ

คงเหลือ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

12

โครงการกอสรางขยายผิวจราจรและกอสรางทอ

ระบายน้ํา ซอยเทศบาล 4/5 (บริเวณศาลปูตา) 428,000.00    

ซอยเทศบาล 4/5 

(บริเวณศาลปูตา) กองชาง


0 428,000.00       

13

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยเทศบาล 7/3 

(ขางบานอาจารยวิชาญ) 259,000.00    ซอยเทศบาล 7/3 กองชาง


0 259,000.00       

14

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยน้ําจั้น ซอย

เทศบาล 14 499,800.00    ซอยเทศบาล 14 กองชาง


0 499,800.00       

15

โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติงาน (ขางอาคารที่จอด

รถขยะ) 500,000.00    ขางอาคารที่จอดรถขยะกองชาง


0 500,000.00       

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
 งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



       2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1
คาดําเนินการตามโครงการอาสาสมัครอนุรักษ

ทรัพยากรลุมน้ําสงคราม
10,000.00      

บริเวณตลิ่งแมน้ํา

สงครามและลําน้ํา

สงคราม

สํานักปลัดเทศบาล  3,955.00 6,045.00

2 คาใชจายในโครงการปลูกหญาแฝก 5,000.00        
ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0 5,000.00           

3
คาใชจายในโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หน่ึงตน เพื่อ

ปวงชนชาวไทย
10,000.00      

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0 10,000.00         

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ



      2.2 แผนงานสาธารณสุข

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1
คาใชจายในโครงการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล

10,000.00      

ตลาดสดเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม กองสาธารณสุข ฯ
 2,500.00 7,500.00

2

คาใชจายในโครงการเฝาระวังคุณภาพอาหารใน

ตลาดสด 10,000.00      

ตลาดสดเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม กองสาธารณสุข ฯ
 1,800.00 8,200.00

3

คาใชจายในโครงการเฝาระวังคุณภาพอาหาร

ผลิตภัณฑในตลาดนัดวันพระ 20,000.00      ตลาดนัดวันพระ กองสาธารณสุข ฯ 
4,200.00 15,800.00

4 คาใชจายในโครงการเมืองนาอยูคูบานสะอาด 100,000.00    

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม กองสาธารณสุข ฯ 
500 99,500.00

5

คาใชจายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานพหุ

ภาคีทองถิ่นปองกันควบคุมโรค 10,000.00      

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม กองสาธารณสุข ฯ  0 10,000.00         

6

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน โครงการตาม

พระราชดําริดานสาธารณสุข 100,000.00    

หมูบาน หมูที่ 

1,4,6,7 และ 8 กองสาธารณสุข ฯ  0 100,000.00       

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ



       2.2 แผนงานสาธารณสุข

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

7 คาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมแมลงนําโรค 50,000.00      
ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 5,000.00           

8 คาใชจายในโครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําสงคราม 5,000.00        แมน้ําสงคราม กองสาธารณสุข ฯ  0 5,000.00           

9
คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน

สัตว
5,000.00        

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 5,000.00           

10

คาใชจายโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 6,000.00        

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ 

6000 0

11

คาใชจายในโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5,000.00        

เขตเทศบาลตําบล

ศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ 

0 5,000.00           

12
คาใชจายในโครงการผลิตและใชน้ําหมักชีวภาพ

6,000.00        

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ 

0 6,000.00           

13

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด อําเภอศรีสงคราม โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

10,000.00      
ที่ทําการปกครอง

อําเภอศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ 

0 10,000.00         

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หมายเหตุ



       2.2 แผนงานสาธารณสุข

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

14 คาใชจายในโครงการตรวจสุขภาพคนงานกลุมเสี่ยง 14,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 14,000.00         

15
โครงการดําเนินงานอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

(อถล.)
10,000.00      

ทั่วเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  7000 3,000.00           

16 โครงการดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพ 10,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 10,000.00         

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

หมายเหตุ



       2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจัดชื้อถุงดํา 20,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  20,000.00          0

2 คาจางเหมาฝงกลบหลุมขยะ 50,000.00      
หลุมขยะเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 50,000.00         

3 คาจัอช้ือถังขยะ 100,000.00    
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  95,000.00          5,000.00           

       2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1
คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอสู

เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
30,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0 30,000.00         

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



       2.5  แผนงานการพาณิชย

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาทําความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร 14,400.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข ฯ  0 14,400.00         

       2.6  แผนงานงบกลาง

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล 175,500.00    
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  87,030.00 88,470.00

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ลําดับที่



       3.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาชีพ 30,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  29,796.00 204

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ



       4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ 30,000.00      
อําเภอศรีสงคราม/

วัดศรีสมบูรณ
สํานักปลัดเทศบาล  8,391.00          21,609.00

2
อุดหนุนท่ีวาการอําเภอศรีสงครามโครงการจัดงานรัฐ

พิธีและงานวันสําคัญ
20,000.00      อําเภอศรีสงคราม สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00          0

3
คาใชจายในโครงการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยชวง

เทศกาลในหมูบาน
15,000.00      

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  7,500.00            7,500.00           

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ



       4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเติมเคมีถังดับเพลิง 10,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 0

2
อุดหนุน สภ.ศรีสงครามโครงการฝกอบรม

อาสาสมัครจราจร
30,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  -                   30000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หมายเหตุ



       4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในโครงการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 50,000.00      วัดศรีสมบูรณ สํานักปลัดเทศบาล  19,124.00 30,876.00

2
คาใชจายในโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม
40,000.00      

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  36,000.00 4,000.00

3
คาใชจายในโครงการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายได

นอยและไรที่พึ่ง
15,000.00      

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  15,000.00 0

4
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอศรีสงคราม 

โครงการเพิ่มศักยภาพองคกรสตรี
20,000.00      

หอประชุมอําเภอศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0 20,000.00         

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในการจัดงานประเพณีแขงเรือออกพรรษา 200,000.00    
บริเวณแมน้ํา

สงครามหมูที่ 4
กองการศึกษา  0.00 200,000.00

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 

2019(Covid-19)

2
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ โครงการกีฬาสี

ภายในโรงเรียน
10,000.00      

โรงเรียนสหราษฎร

รังสฤษดิ์
กองการศึกษา  10,000.00 0.00

3 คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00      
บริเวณทาน้ํา

สงครามหมูที่ 4
กองการศึกษา  50,000.00          0.00

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน สนับสนุนคาใชจาย

ในการอนุรักษวัฒนธรรมประเภณีตางๆ ของ

คณะกรรมการหมูบานและประชาชนหมูที 1,4,6.7 

และ 8

75,000.00      
5 หมูบานในเขต

เทศบาล
กองการศึกษา  25,000.00 50,000.00

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

       4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

5

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลศรีสงคราม 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานประเพณีไหวศาล

เจาพอหลักเมือง

200,000.00    
ศาลเจาพอหลัก

เมืองหมูที่ 4
กองการศึกษา  200,000.00        0.00

6
คาใชจายในการจัดงานประเพณีมหกรรมปลาลุมน้ํา

สงคราม
150,000.00    อําเภอศรีสงคราม กองการศึกษา  150000 0.00

7

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอศรีสงคราม สนับสนุน

คาใชจายในการจัดงานประเพณีมหกรรมเทศกาล

ปลาลุมน้ําสงคราม

60,000.00      อําเภอศรีสงคราม กองการศึกษา  60,000.00 0.00

8
อุดหนุนโรงเรียนบานปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย) 

โครงการกีฬาสีประเพณี
10,000.00      โรงเรียนบานปากอูน กองการศึกษา  0.00          10,000.00

9 คาใชจายในการสงนักกีฬาเขาแขงขัน 30,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองการศึกษา  0.00 30,000.00

10 คาใชจายในการดําเนินการศูนยกีฬาเทศบาล 20,000.00      
ศูนยกีฬาเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองการศึกษา  0.00 20,000.00         

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

หมายเหตุ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

       4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

11 คาใชจายในโครงการกีฬาและนันทนาการ 15,000.00      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองการศึกษา  0.00 15,000.00

12
อุดหนุนวัดสุภราราม สนับสนุนคาใชจายในการจัด

งานประเพณีวัดสุภราราม
100,000.00    วัดสุภราราม กองการศึกษา  0.00 100,000.00       

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 

2019(Covid-19)

13
อุดหนุนวัดศรีสมบูรณ สนับสนุนคาใชจายในการจัด

งานประเพณีวัดศรีสมบูรณ
100,000.00    วัดศรีสมบูรณ กองการศึกษา  0.00 100,000.00

14
อุดหนุนวัดศรีสมบูรณ สนับสนุนคาใชจายโครงการ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
30,000.00      วัดศรีสมบูรณ กองการศึกษา  0.00          30,000.00

15 คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต 30,000.00      
ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองการศึกษา  0.00 30,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

       4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

16 คาใชจายในการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 25,000.00      
วัดศรีสมบูรณ/วัดสุ

ภราราม
กองการศึกษา  0.00 25,000.00         

17 คาใชจายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ 60,000.00      
ที่ทําการปกครอง

อําเภอศรีสงคราม
กองการศึกษา  1.00 60,000.00         

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

       4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,580.00        
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  9,580.00            0.00

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 175,500.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  87,030.00 88,470.00

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,912,800.00  
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  2,341,000.00 2,571,800.00

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,387,200.00  
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  683,200.00 704,000.00

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 18,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  9,000.00 9,000.00

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 81,030.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0 81,030.00

       4.5 แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1
อุดหนุนโรงเรียนบานปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย) 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
5,248,000.00

โรงเรียนบานปากอูน

(ปากอูนผดุงวิทย)
กองการศึกษา  3,142,400.00 2,105,600.00

2
คาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
563,500.00

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  330,000.00 233,500.00

3 คาอาหารเสริม(นม) 2,734,420.00

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล/โรงเรียน

บานปากอูน(ปาก

อูนผดุงวิทย)

กองการศึกษา  1,204,373.84 1,530,046.16

4 คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 5,000.00        

กองการศึกษา/ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล

กองการศึกษา  900.00 4,100.00

5 คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 5,000.00        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 5,000.00

6 คาใชจายในโครงการอุนไอรักจากมือพอ 10,000.00      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 10,000.00

หมายเหตุ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

       5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

7 คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 80,000.00

หอประชุม/สนาม

ที่วาการอําเภอศรี

สงคราม

กองการศึกษา  0.00 80,000.00

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 

2019(Covid-19)

8 คาใชจายในการมอบทุนการศึกษา 45,000.00 ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา  45,000.00 0.00

9 คาจัดการการเรียนการสอน 195,500.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  97,750.00 97,750.00

10 คาใชจายในโครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 5,000.00        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 5,000.00

11
คาใชจายในโครงการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กโดย

การมีสวนรวมของครูและผูปกครอง
5,000.00        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 5,000.00

12
คาใชจายในโครงการทัศนศึกษาดูงานสําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา
30,000.00      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0 30,000.00

หมายเหตุ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

       5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

13 คาใชจายในโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน 10,000.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 10,000.00

14
คาใชจายในโครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก
10,000.00

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 10,000.00

15 คาใชจายในโครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม 10,000.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 10,000.00

16
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล
129,950.00    

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 129,950.00

17
คาใชจายในกิจกรรมซอมแผนเหตุเพลิงไหมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
5,000.00        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 5,000.00

18 คาใชจายในโครงการสายใยรักผูกพันวันแม 10,000.00      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล
กองการศึกษา  0.00 10,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

       5.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในโครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน 5,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 1,277.00 3,723.00

2 คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 80,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 13,340.00 66,660.00

3 คาจางเหมาบริการ 550,080.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

สํานัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง
 227,380.00 322,700.00

4 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

สํานัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/ กอง

วิชาการและ

แผนงาน

 24770.00 40,230.00

5 คาเบี้ยประกัน 24,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล 16100.00 16,100.00

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

6
คาใชจายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล
5,000.00

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 0.00 5,000.00

7 คาจางเหมาซอมแซมระบบเสียงตามสาย 40,000.00
เขตเทศบาลตําบล

ศรีสงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 0.00 40,000.00

8 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 50,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 50,000.00

9
คาใชจายในโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท

ระดับเทศบาล
10,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 10,000.00

10
คาใชจายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทํา

หรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
20,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองคลัง  0.00 20,000.00

11

อุดหนุนเทศบาลตําบลหาดแพง  สนับสนุนโครงการ

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ

25,000.00      
ที่วาการอําเภอศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 25,000.00         

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

12 คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 470.00 19,530.00

13 คาใชจายในการจัดเวทีสาธารณะ 10,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 10,000.00

14 คาใชจายในโครงการเทศบาลสัญจร 10,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 10,000.00

15
คาใชจายในการฝกอบรมใหความรูบุคคลากรและ

ผูนําชุมชน
15,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 15,000.00

16 เงินประโยนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 60,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

สํานัก

ปลัดเทศบาล/

กองคลัง/กองวิ

ชการและแผนงาน

 0.00 60,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาบริการ 83,520.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  31,260.00 52,260.00

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  2,900.00 12,100.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาบริการ 167,040.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองการศึกษา  59,660.00 107,380.00

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองการศึกษา  0.00 30,000.00

3
เงินประโยนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 20,000.00      

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองการศึกษา  0.00 20,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาบริการ 1,586,240.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข  691,260.00 894,980.00

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข  80,000.00 0.00

3 คาวัสดุวิทยาสาสตรหรือการแพทย 75,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข  75,000.00 0.00

4 เงินประโยนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 20,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองสาธารณสุข  0.00 20,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในโครงการเทศบาลประสานใจผูสูงวัยอบอุน 10,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 10,000.00

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากการแพร

ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 

2019(Covid-19)

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาบริการ 525,600.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองชาง  125,040.00 400,560.00

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000.00
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองชาง  34,710.00 15,290.00

3 เงินประโยนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 20,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม
กองชาง  0.00 20,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาวัสดุกอสราง 25,000.00
เขตเทศบาลตําบล

ศรีสงคราม
กองชาง  0.00 25,000.00

2
คาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

แผนฃุมฃน
4,000.00

5 หมูบานใน

เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 0.00 4,000.00

3 คาใชจายในโครงการประชาคมทองถิ่น 20,000.00      
เทศบาลตําบลศรี

สงคราม

กองวิชาการและ

แผนงาน
 0.00 20,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาจางเหมาบริการ 610,560.00 โรงผลิตเนื้อสุกร กองสาธารณะสุข  248,420.00 361,740.00

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00
ตลาดสดเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองคลัง  2,200.00 27,800.00

3 คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 20,000.00      
ตลาดสดเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
กองคลัง  400.00 19,600.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.8 แผนงานการพาณิชย

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ



ยังไม

ดําเนิน

การ

กําลัง

ดําเนิน

การ

แลวเสร็จ

1 คาใชจายในการจัดการจราจร 30,000.00
ภายในเขตเทศบาล

ตําบลศรีสงคราม
สํานักปลัดเทศบาล  0.00 30,000.00

รายงานผลการดําเนินงานในรอบหกเดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของเทศบาลตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

       6.9 แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
  งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

การดํานินการ

เบิกจาย
  งบประมาณ

คงเหลือ

หมายเหตุ


