
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลหัวไทร 
อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 



ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลตำบลหัวไทร 
ปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.        
สายแม่บอ่โพธิ์ 2 (ซอยศาลเจ้า)  

199,000   /   กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
ถนนข้างสำนักงานสารณสุขอำเภอ     
หัวไทร (ซอยบา้นนางสว่าง ไชยคง) 

222,000   /   กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.        
ถนนแนวเขต หมู่ที ่3  ซอยเจริญสุข 
(ชุมชนประปา) 

488,000   /   กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
ถนนเลียบเขตเทศบาล (ชุมชนแม่บ่อ
โพธิ์) 

234,000   /   กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.           
สายหลังบ้านนางเถี้ยน เกลี้ยงเมือง 
(ชุมชนคดน้ำไพร) 

224,000   /   กองช่าง  

6 โครงการ่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ซอยเทศบาล 7 (ซอยตรงข้ามโรงเรียน
ราษฎร์นิยม) 

278,000   /   กองช่าง  

7 โครงการ่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ถนนซอยหลังโรงเรียน    หัวไทร 
(เรือนประชาบาล) 

298,000   /   กองช่าง  

8 โครงการ่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ถนนเทศบาลพัฒนา 2  (บ้านบางแค) 

498,000   /   กองช่าง  

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า        
แสงสว่างเป็นโคมหลอด LED    
(ชุมชน  ตลาสด) 

472,000   /   กองช่าง  

10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า         
แสงสว่างเป็นโคมหลอด LED     
(ชุมชนทะเลหลวง 3) 

390,000   /   กองช่าง  

11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า        
แสงสว่างเป็นโคมหลอด LED     
(ชุมชนบางไร่) 

226,000   /   กองช่าง  

12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า       
แสงสว่างเป็นโคมหลอด LED     
(ชุมชนแม่บ่อโพธิ์) 

256,000   /   กองช่าง  

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจ่าย
สารเคมี โดยเปลี่ยนกระเบือ้ง        
ขัดสนิม ทาสี ฯลฯ  

66,000   /   กองการ
ประปา 

 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรง
เก็บวัสดุกองการประปา  

265,000   /   กองการ
ประปา 

 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาถัง
น้ำใส 

107,000   /   กองการ
ประปา 

 

รวม 15 โครงการ 4,223,000   15     
 

 
 
 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม                      
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง 

20,000    /   กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

20,000   /   กองสวัสดิการฯ  

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน (สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล) 

10,000   /   กองสวัสดิการฯ  

4 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

10,000   /   กองสวัสดิการฯ  

5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนำ้
ดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 12,000 ลิตร ชนิด 10 
ล้อ 

466,250 /     สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนำ้
ดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจ ุ     
ไม่น้อยกวา่ 12,000 ลิตร ชนิด 10 
ล้อ 

98,300 /     สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

7 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถดูดล้างปฏิกูล 
ขนาดความจ ุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร  
ชนิด 6 ล้อ 

223,800 /     สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จัดซื้อรถดูดล้างปฏิกูล 
ขนาดความจ ุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร  
ชนิด 6 ล้อ 

47,200 /     สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

9 สมทบกองทุนประกันสังคม 320,000  /   185,385 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

10 สมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000 /    13,000 กองคลัง  

11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,800,000  /   3,233,700 กองสวัสดิการฯ  

12 เบี้ยยังชีพคนผู้พิการ 1,100,000  /   664,600 กองสวัสดิการฯ  

13 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000  /   7,000 กองสวัสดิการฯ  

14 สำรองจ่าย 200,000  /   34,100 สำนักปลัดฯ  

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000  /   1,740 สำนักปลัดฯ  

16 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล 41,000 /    40,709.32 สำนักปลัดฯ  

17 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ทต.หัวไทร (สปสช) 

120,500 /    120,500 กองสาธารณสุข  

18 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนกังาน 10,000   /   สำนักปลัดฯ  

19 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 10,000   /   สำนักปลัดฯ  

20 เงินช่วยค่าทำศพลูกจา้งประจำ 10,000   /   สำนักปลัดฯ  

21 เงินสมทบกองทุนเงินสมทบทุน
บำเหน็จบำนาญขา้ราชการ           
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

817,590 /    817,590 กองคลัง  

22 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 
(ชคบ.) 

25,500  /   12,606 กองคลัง  

23 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 644,000  /   561,979 กองคลัง  

รวม 23 โครงการ 10,139,140 8 8 7  3,691,379.32   
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพแก่สตรี 

40,000   /   กอง
สวัสดิการฯ 

 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชน 40,000   /   กอง
สวัสดิการฯ 

 

รวม 2 โครงการ 80,000   2     
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก         
ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 

20,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการรณรงค์ลดอัตราการเกิด    
ขยะมูลฝอย 

30,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

รวม 2 โครงการ 50,000   2     
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19)  

200,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

40,000  /   5,000 กอง
สาธารณสุข 

 

3 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 10,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

20,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  140,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

6 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
และผู้สูงอาย ุ

30,000   /   กอง
สาธารณสุข 

 

รวม 7 โครงการ 470,000  1 6  5,000   
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1-6 โรงเรียน
หัวไทรเรือนประชาบาล โรงเรียนบ้าน
หน้าศาล 

6,043,800  /    กองการศึกษา  

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000    /  กองการศึกษา  
3 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
5,000   /   กองการศึกษา  

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.
หัวไทร 

5,000   /   กองการศึกษา  

5 โครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน 5,000   /   กองการศึกษา  
6 โครงการฝึกศึกษานอกห้องเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
20,000   /   กองการศึกษา  

7 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ ์ 5,000   /   กองการศึกษา  
8 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5,000    /  กองการศึกษา  

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

30,000   /   กองการศึกษา  

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

961,780  /    กองการศึกษา  

11 โครงการอาหารเสริม (นม) 2,995,100  /    กองการศึกษา  
12 การจัดชุดการแสดงของนักเรียน 5,000    /  กองการศึกษา  
13 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม 10,000    /  กองการศึกษา  
14 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000   /   กองการศึกษา  

15 โครงการประเพณีลากพระ 350,000    /  กองการศึกษา  
16 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000    /  กองการศึกษา  
17 โครงการจัดงานวันตรุษจีน 20,000    /  กองการศึกษา  
18 โครงการจัดงานประเพณี             

วันสงกรานต ์
40,000    /  กองการศึกษา  

19 โครงการจัดงานประเพณีฮารีรายอ 40,000    /  กองการศึกษา  
20 โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ 10,000    /  กองการศึกษา  
21 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ(วันมาฆบูชา) 

2,500    /  กองการศึกษา  

22 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัด
ขบวนแหห่มฺรับงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ 

10,000    /  กองการศึกษา  
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

23 โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระ
เกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประจำปี
พุทธศักราช 2565 ในวันที ่12 
สิงหาคม 2565 

10,000   /   สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

24 โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระ
เกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ประจำปีพุทธศักราช 
2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

15,000   /   สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

25 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
ฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 
2565      ในวันที่ 3 มถิุนายน 2565 

10,000   /   สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 25 โครงการ 10,808,180  3 10 12    
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบัตกิาร
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

20,000 /    20,000 สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

2 โครงการจัดทำแผนและฝกึซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา         สาธารณ
ภัย 

10,000   /   สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืประชาชน 

83,430  /   6,815 สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

4 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่ 

7,500 /    5,405 สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

5 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
ตรุษจีน 

3,000   /   สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

6 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต ์

7,500 /    6,700 สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

7 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

5,000   /   สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
ชุมชน 

30,000 /    8,380 สำนักปลัดฯ
งานป้องกันฯ 

 

รวม 8 โครงการ 166,430 4 1 3  47,300   
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการในระบบธรรมาภิบาล 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้
ด้านระเบียบ และอื่นๆ แก ่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

30,000   /   สำนักปลัดฯ
งานการ

เจ้าหน้าที ่

 

2 โครงการจัดทำแผนและประสาน 
สนับสนุนการจัดทำแผน 

10,000   /   สำนักปลัดฯ
งาน

วิเคราะห์ฯ 

 

รวม 2 โครงการ 40,000   2     
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการถนนอาหารปลอดภยัและ
ตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีไทย 

680,000  /   672,796 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 1 โครงการ 680,000  1   672,796   
 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเงิน การคลัง 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการจัดเก็บรายได้และปรับปรุง
ข้อมูลในแผนที่ภาษ ีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

5,000  /    กองคลัง  

รวม 1 โครงการ 5,000  1      
 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นกฬีา 
ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

หมาย
เหต ุดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการส่งทีมกีฬา-กรีฑาในเขต
เทศบาลและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

100,000    /  กองการศึกษา  

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
เด็ก เยาวชน และประชาชน (ร่มไทร
เกมส์) 

250,000    /  กองการศึกษา  

3 โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด 50,000   /   กองการศึกษา  
รวม 3 โครงการ 400,000   1 2    

รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ 26,681,750 12 15 48 14 4,416,475.32   

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) 

 จำนวนโครงการทั้งหมด 11 ยุทธศาสตร์ = 89 โครงการ  งบประมาณที่ใช้ 4,416,475.32 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.55) 

- ดำเนินการแล้ว    = 12 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.48) 
- อยู่ระหว่างดำเนินการ   = 15 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.85) 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ   = 48 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 53.93) 
- ยกเลิกโครงการ    = 14 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 15.73) 
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