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รายงานผลการดำเนนิงาน  

รอบ  12 เดือน  

ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.   2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  -  กันยายน   2564) 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 บำรุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

428,326      1     363,000 กองช่าง  

2 บำรุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

60,000    1      30,620 กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ี
นานายล่ิม นพเก้า – 
หนองปรีง บ้านโพธิน์้อย หมู่
ท่ี 12 

199,900    1    199,000 กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สามแยกบ้านโพธิ์น้อย ถึง 
วัดหนองโพธิ์ หมู่ท่ี 13 

258,000   1    257,000 กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนอง
ตาสอน – เมรุวัดปราสาท
ทอง บ้านตาสอน หมู่ท่ี 11 

300,000    1    300,000 กองช่าง  

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ท่ีดินนายสุธี สมัครสมาน – 
หนองอันล๊วง บ้านแสรออ 
หมู่ท่ี 8 

225,000     1    225,000 กองช่าง  
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 ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินก
าร 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางสมจิตร พอกพูน 
– บ้านนายประกอบ พันธ์
ศรี บ้านตาปุด หมู่ท่ี 7 

298,900       1  0 กองช่าง กันเงิน 
 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายวิชัย ยืนยาว – 
ถนนฉันเพล – แสรออ 
บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10 

199,900        1        0 กองช่าง กันเงิน 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสุนทร บุญเสริม 
ถึง นางสุชาดา พันธ์ศรี 
บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1 

132,000    1    130,000 กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากส่ี
แยกบ้านนายพยอม สุขตัน
พิพัฒน์ ถึงบ้านนางเตียง
คำ  พอกพูน 

300,000   1    300,000 กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางคุ้มสระกลาง – สามโค 
บ้านสามโค หมู่ท่ี 6 
 
 
 

200,000      1  0 กองช่าง กันเงิน 
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ท่ี 

  
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

                ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
หน่วย 
งาน 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทาบ้านนางญาติ จารัตน์ 
บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1  

82,000      1      80,000 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองไทร – ฉัน
เพล บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 
5 

200,000    1    200,000 กองช่าง  

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ปากกว้าง บ้านแสรออ หมู่
ท่ี 8 

74,000    1         74,000 กองช่าง  

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก จากบ้าน
นางสว่าง พอกพูน ถึงท่ีดิน
นางวันดี ยืนยาว บ้านฉัน
เพล หมู่ท่ี 1 

21,000    1    19,000 กองช่าง  

16 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก จากบ้าน
นายเข็มทอง ปัญญาคิด 
เช่ือมบ้านตาสอน บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ท่ี 12 

88,000    1    83,000 กองช่าง  

17 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 
บ้านพะเนา หมู่ท่ี 3 
 
 

129,000       1  0 กองช่าง กันเงิน 
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 ท่ี  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย 
งาน 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

18 โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกจากบ้านนายประสิทธิ 
เจริญผล ถึงสุดเขตลำห้วยบ้าน
ระงอล หมู่ที่4  

272,000     1    270,000 กองช่าง  

19 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หินคลุกหนองจบก –  
ลำห้วยกรวด บ้านฉันเพล 
หมู่ท่ี 1 

158,900    1    158,000 กองช่าง  

20 โครงการอุดหนุน
สำนักงานฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร์ 

200,000   1    198,172.61 กองช่าง  

21 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
จากบ้านนายชอบ จารัตน์ 
ถึงนางเพลือย กระแสโสม 
บ้านหนองไทร หมู่ท่ี 5 

58,000        1   0 กองช่าง  

22 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
จากบ้านนายเสริมศักด์ิ สวย
รูป ถึง นายภูริพัฒน์ มุมทอง 
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 

80,000       1   0 กองช่าง  

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน คุ้ม 3 
ประชาเป็นสุข บ้านสามโค 
หมู่ท่ี 6 

118,000      1       0 กองช่าง กันเงิน 

24 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
แยกถนนทางหลวงชนบทถึงสี่
แยกกลางหมู่บ้าน บ้านพะเนา 
หมู่ที่ 3 

215,000   1    212,000 กองช่าง  

25 โครงการรื้อถอนนประปา
บาดาล (แบบแชมเปญ) บ้าน
ระไซร์ ม. 10 

22,200       22,000 กองช่าง  

           รวม  4,320,126   18 3    4    0 3,120,792.61   
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

657,050    1    563,186 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

2 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาในเขต
พื้นท่ีตำบลปราสาท
ทอง 

2,188,000    1    2,067,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

3 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
(พัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่น
ใหม่ การเลี้ยงโคเน้ือ) 
ให้แก่รร.บ้านแสรออ 

50,000    1      50,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

4 อุดหนุนโครงการน้อม
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ให้แก่ รร.
บ้านฉันเพล 

30,000    1    30,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

5 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะชีวิตและทักษะ
พัฒนาอาชีพ ให้แก่ 
รร.บ้านสามโค 
 
 

30,000       1 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

เปล่ียน 
แปลง
โครงการ 
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 ท่ี  โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

6 อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูผู้สอนทดแทนอัตรา
ท่ีขาดแคลนให้แก่    
รร.บ้านสามโค 

42,000       1    42,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

7 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ห่างไกลยาเสพติด 
ให้แก่ รร.บ้านพะเนา 

30,0000       1     0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 
 
 
 

 8 อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูผู้สอนทดแทนอัตรา
ท่ีขาดแคลน  ให้แก่      
รร.บ้านพะเนา 

42,000      1    42,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

9 อุดหนุนโครงการสง่เสริม
การเรียนรู้อาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห่างไกลยาเสพติด ให้แก่ 
รร.บ้านบุญโลก 

30,000      1 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

เปล่ียนแปลง
โครงการ 

10 อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูผู้สอนทดแทนอัตรา
ท่ีขาดแคลน  ให้แก่      
รร.บ้านบุญโลก 

42,000    1    42,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

11 รับสมัครนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจำปี 2563/2564 
 
 

0   1    0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 ดำเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

12 จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

0     1    0 กอง
การศึกษา
ฯ 

ดำเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

13 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

0    1    0 กอง
การศึกษา
ฯ 

ดำเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

14 กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก 0   1    0 ศพด. ฉัน
เพล/ศพด.
ตาปุด 

ดำเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

15 งานหนูน้อยคนเกง่ 
ประจำปี 2564 

0  1    0 ศพด. ฉัน
เพล/ศพด.
ตาปุด 

ดำเนินการ
โดยไม่ใช้
งบประมาณ 

16 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
และโภชนาการอาหาร
สำหรับเด็กปฐมวัย 

8,000  1    8,000 ศพด.ฉัน
เพล 

งบสปสช. 

17 โครงการฟันใสยิ้มสวย 
(ขอรับสนับสนุนจาก 
สปสช.) 

8,000 1    8,000 ศพด.ฉัน
เพล 

งบสปสช. 

18 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
และโภชนาการอาหาร
สำหรับเด็กปฐมวัย 

5,500 1    5,500 ศพด.ตา
ปุด 

งบสปสช. 

19 โครงการการป้องกัน
โรคมือเท้าปากในเด็ก
ปฐมวัย 

5,500 1    5,500 ศพด.ตา
ปุด 

งบสปสช. 

       รวม  3,168,050  16       -      -     3 2,863,186   
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2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันระดับ
อำเภอ และระดับ
จังหวัด 

90,000     1    17,230 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนตำบล
ปราสาททอง 

400,000    1    399,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

3 โครงการจัดงาน
ประจำปีองค์ปราสาท
ทอง 

256,000     1    256,000 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

4 โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

100,000    1 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

5 โครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

20,000        1  0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

6 อุดหนุนโครงการเทศกาล
นุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม 
เรือมกันตรึม ประจำปี 
2564 ให้แก่ที่ทำการ
ปกครองอำเภอเขวาสิน   
รินทร์ 

140,000    1 0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

7 สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

0 1    0 ศพด.ฉัน
เพล/ศพด.
ตาปุด 

ดำเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 

8 การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 
 

0 1    0 กอง
การศึกษา
ฯ 

ดำเนินการ
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ท่ี  โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

9 กิจกรรมสร้างนิสัย
ความซื่อสัตย์สุจริต   
(โตไปไม่โกง) 

      0       1           0 กอง
การศึกษา
ฯ 

ศพด.ฉัน
เพล ,ศพด.
ตาปุด 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ภายในสนามกีฬา
ตำบลปราสาททอง) 
บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 1 

211,500        1         0 กอง
การศึกษา
ฯ 

 

         รวม  1,217,500     6    1      1   2 672,230   
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 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 สนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลปราสาททอง 

10,000        1         0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

50,000      1    44,717 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 โครงการปลูกป่า ลดภาวะ
โลกร้อน 

50,000      1       49,550 สำนักปลัด 
อบต. 

 

4 โครงการขุดลอกลำห้วยระ
หารบ้านใหม่ หมู่ท่ี 9 

206,800      1       0 กองช่าง  

5 โครงการขุดขยายหนอง
เกาะ บ้านระไซร์ หมู่ท่ี 10 

205,800      1      0 กองช่าง  

         รวม 522,600    2       2      1  94,267   
 

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การผสมเทียมโค 

75,000      1    0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

         รวม  75,000     0    0     1     -       0   
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการ อถล.รักษ์
ส่ิงแวดล้อม (อาสาสมัคร
ท้องถิ่นไทยรักษ์โลก) 

50,000      1    24,960 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนและจัดการน้ำเสีย
ประจำปี 2564 

50,000      1    49,990 สำนักปลัด 
อบต. 

 

          รวม  100,000     2   0    0   0 74,950   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้
ยากไร ้

100,000         1       0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 สงเคราะห์ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

 50,000      1    21,700 สำนักปลัด 
อบต. 

 

       รวม   150,000     1      0       1     0 21,700   
 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และบทบาทสตรีตำบล
ปราสาททอง 

50,000      /        50,000 สำนักปลัด 
อบต. 

 

      รวม  50,000     1      0    0    0    50,000   
 5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 กิจกรรมสำรวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว 

10,000      1        3,747 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

20,000        1       0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เพื่อใช้ในงาน
สาธารณสุข 

72,000     1        67,500 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี       โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนิน 
การ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

31,380   1      31,380 สำนักปลัด 
อบต. 

 

5 อุดหนุนโครงการ การ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่บ้านฉันเพล 
หมู่ท่ี 2 

8,350    1    8,350 สำนักปลัด 
อบต. 

  

6 อุดหนุนโครงการการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่บ้านตา
สอน หมู่ท่ี 11 

8,750     1         8,750 สำนักปลัด 
อบต. 

 

7 อุดหนุนโครงการการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ท่ี 12 
 
 

8,750     1    8,750 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี       โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนิน 

    การ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

8 อุดหนุนโครงการการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
บ้านระงอล หมู่ท่ี 4 

8,800    1    8,800 สำนักปลัด 
อบต. 

 

9 อุดหนุนโครงการการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่บ้านระไซร์ 
หมู่ท่ี 10 

4,000      1       4,000 สำนักปลัด 
อบต. 

 

10 อุดหนุนโครงการการ
ควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้แก่บ้าน 
แสรออ หมู่ท่ี 8  

8,350     1    8,350 สำนักปลัด 
อบต. 

 

11 อุดหนุนโครงการการควบคุม
การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้แก่บ้านหนอง
โพธ์ิ หมู่ที่ 13 

7,300    1    7,300 สำนักปลัด 
อบต. 

 

12 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
หนองไทร หมู่ท่ี 5 
 

10,550   1    10,550 สำนักปลัด 
อบต. 
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 ท่ี       โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

13 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ตาปุด หมู่ท่ี 7 

11,350    1    11,350 สำนักปลัด 
อบต. 

 

14 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
พะเนา หมู่ท่ี 3 

11,350   1    11,350 สำนักปลัด 
อบต. 

 

15 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
สามโค หมู่ท่ี 6 

10,200  1    10,200 สำนักปลัด 
อบต. 

 

16 อุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ใหม่ หมู่ท่ี 9 

8,820  1    8,820 สำนักปลัด 
อบต. 

 

17 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านระ
งอล หมู่ท่ี 4 

2,800  1    2,800 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี กิจกรรมโครงการ งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

18 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) บ้านฉันเพล หมู่ท่ี 
1 

6,500    1    6,500 สำนักปลัด 
อบต. 

 

19 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) บ้านพะเนา หมู่ท่ี 
3 

3,900  1    3,900 สำนักปลัด 
อบต. 

 

20 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง) บ้านสามโค หมู่ท่ี 
6 

3,700   1    3,700 สำนักปลัด 
อบต. 

 

21 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี (ผู้สงูอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านฉันเพล 
หมู่ที่ 1 

3,925   1    3,925 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี  กิจกรรมโครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

22 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านตา
ปุด หมู่ท่ี 7 

3,150    1    3,150 สำนักปลัด 
อบต. 

 

23 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านตา
สอน หมู่ท่ี 11 

2,800   1    2,800 สำนักปลัด 
อบต. 

 

24 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านพะ
เนา หมู่ท่ี 3 

4,750  1    4,750 สำนักปลัด 
อบต. 

 

25 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านโพธิ์
น้อย หมู่ท่ี 12 
 

2,800  1    2,800 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี      กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

26 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้าน
หนองไทร หมู่ท่ี 5 

3,800    1    3,800 สำนักปลัด 
อบต. 

 

27 อุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก) บ้านใหม ่
หมู่ท่ี 9 

2,360   1    2,360 สำนักปลัด 
อบต. 

 

28 อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ให้แก่ บ้านฉัน
เพล หมู่ท่ี 2 

5,100  1    5,100 สำนักปลัด 
อบต. 

 

29 อุดหนุนโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์ เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่ 
บ้านแสรออ หมู่ที่ 8 

5,100  1    5,100 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี      กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

30 อุดหนุนโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี ให้แก่ บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ท่ี 13 

5,400    1    5,400 สำนักปลัด 
อบต. 

 

31 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ตาปุด หมู่ท่ี 7 

5,500   1    5,500 สำนักปลัด 
อบต. 

 

32 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ระไซร์ หมู่ท่ี 10 
 
 

5,800   1      5,800 สำนักปลัด 
อบต. 
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 ท่ี กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

33 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
สามโค หมู่ท่ี 6 

6,100     1    6,100 สำนักปลัด 
อบต. 

 

34 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 0-5 ปี 
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ใหม่ หมู่ท่ี 9 

8,820    1    8,820 สำนักปลัด 
อบต. 

 

35 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่
และเด็ก โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านฉันเพล หมู่
ท่ี 1 

9,575   1    9,575 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี กิจกรรมโครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

36 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพแม่
และเด็ก โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านหนองไทร 
หมู่ท่ี 5 

5,650   1    5,650 สำนักปลัด 
อบต. 

 

37 อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน
ฉันเพล หมู่ท่ี 2 

6,550   1    6,550 สำนักปลัด 
อบต. 

 

38 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านตาสอน หมู่ที่ 
11 

8,450   1    8,450 สำนักปลัด 
อบต. 

 

39 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านโพธ์ิน้อย หมู่
ที่ 12 

8,450  1    8,450 สำนักปลัด 
อบต. 

 

40 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านระงอล หมู่ที่ 
4 

8,400   1    8,400 สำนักปลัด 
อบต. 

 

41 อุดหนุนโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านระไซร์ หมู่ที่ 
10 

10,200  1    10,200 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี กิจกรรม โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

42 อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน 
แสรออ หมู่ท่ี 8 

6,550   1    6,550 สำนักปลัด 
อบต. 

 

43 อุดหนุนโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน 
หนองโพธิ์ หมู่ท่ี 13  

7,300  1    7,300 สำนักปลัด 
อบต. 

 

44 โครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายในน้ำและเพิ่ม
ทักษะการเอาชีวิตรอดใน
น้ำ ปี 2564 (ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก 
สปสช.) 

31,900  1    31,900 สำนักปลัด 
อบต. 

 

 รวม 425,280 42 0 2 0 362,627   
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 5.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 10,232,400     1    9,714,100 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,792,000    1    3,290,600 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000    1    42,000 สำนักปลัด 
อบต. 

 

4 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 0    1    0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

5 เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล 
(สปสช.) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง 

110,000     1    91,386 สำนักปลัด 
อบต. 

 

            รวม  14,176,400      5    0    0    0 13,138,086   
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 6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พฒันาองค์กร พฒันาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
 6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 การดำเนินการเกี่ยวกับการ
รับเสด็จฯ ส่งเสด็จฯ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

30,000        /  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 การดำเนินการจัดการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

400,000      /  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีทำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง 

200,000      /  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

4 ต่อเติมปรับปรุงหลังคาลา
อเนกประสงค์ 

60,000      /   0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

5 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

10,000          /   8,400 กองคลัง  

6 บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีประจำปี 
งบประมาณ 2564 

0   /    0 กองคลัง  

   รวม  700,000 1 2 3    0 8,400   
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 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการปลอดภัยทางถนน 50,000    1    43,600 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนสา
ธารณภัยในชุมชน 

20,000       1  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ปี 2564 

100,000       1              0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

186,450      1               0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

5 โครงการกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด 

10,000     1  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

        รวม  366,450     1      0     3    1 0   
 6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ 

ผลการดำเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 

50,000      1  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

30,000    1    29,975 สำนักปลัด 
อบต. 

 

3 โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

200,000       1              0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

4 โครงการชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด 
 

30,000        1  30,000 สำนักปลัด 
อบต. 
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ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

50,000      1  0 สำนักปลัด
อบต. 

 

6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมขนตำบล
ปราสาททอง 

20,000       1  20,000 สำนักปลัด 
อบต. 

 

7 โครงการลานวัฒนธรรม
จากปราชญ์ชาวบ้านสู่
เยาวชน 

100,000       1  100,000 สำนักปลัด 
อบต. 

 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน ส่วน
ตำบล พนักงานครู 
พนักงานจ้าง และผู้นำ
ชุมชน 

200,000      1  0 สำนักปลัด 
อบต. 

 

       รวม  680,000   1   3    4    0 179,975   
6.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ
ต้ังไว ้

ผลการดำเนินการ ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

1 สำรองจ่าย (การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่ง
ด้วยกรณีฉุกเฉิน) 

566,000      1       565,800 สำนักปลัด
อบต. 

 

  รวม  566,000       1       0      0      0 565,800   
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                   ปัญหา อุปสรรค  

๑) โครงการ/กิจกรรม  ท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติ และแผนดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณนั้น   โครงการกิจกรรมมีการกันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการปีถัดไป ทำให้
โครงการเกิดการกระจุกตัวในปีงบประมาณถัดไปและไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินการ
ท่ีกำหนดไว้ 

๒)  สถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา โควิด 19  ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ ในลักษณะการ

รวมกลุ่มได้  บางโครงการงดเว้น และยกเลิก ต้องโอนไปต้ังจ่ายรายการอื่นแทน 

         ข้อเสนอแนะ  

๑)  ควรเร่งรัด และติดตาม หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการตาม   
       แผนงาน ให้ผู้บริหารทราบ พร้อมท้ังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
๒)  การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา

เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ โดยการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล

ข่าวสาร และแอปพลิเคช่ันรองรับงานบริการต่างๆ เช่นการจัดเก็บภาษีฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น  

๓)  ควรปรับปรุงข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลการให้บริการและผลการดำเนินการ
ประจำปี ลงเว็ปไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลกิจกรรม โครงการของพื้นท่ี  

 

 

........................................................... 

 

 

 

 


