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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
       เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

***************************** 
 ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย   

 ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอ
ประกาศผลการดำเนินงาน  การจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  **  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานประเพณีและภูมิปัญญา  ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมการพัฒนา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง  ** 
 
2.  เป้าประสงค์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
  1.  จำนวนถนน ร่องระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ  แหล่งกักเก็บน้ำ  ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟส่องสว่าง  น้ำ
เพ่ืออุปโภค  บริโภค  ระบบส่งน้ำมีจำนวนมากขึ้น  และได้มาตรฐาน 
  2.  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา  สาธารณสุข  การป้องกันโรค  การสร้างสุขภาพ  ส่งเสริม
กีฬา  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การให้การสงเคราะห์ 
  3.  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ  การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 
  4.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ป้องกันและลดปัญหามลพิษ 
  5.  การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และมีความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
  6.  การส่งเสริม  และสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทน 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
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4.  การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาชาคม  การประชุมคณะกรรมการ  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการแท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อ
วันที่  14  มิถุนายน  2562 
 
5.  การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  13  
กันยายน  2564   โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  66,884,108  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รายได้จัดเก็บเอง 
   หมวดภาษีอากร    ประมาณการไว้  120,000.00   บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ    ประมาณการไว้  317,900.00   บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ประมาณการไว้  820,000.00   บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ประมาณการไว้  281,000.00   บาท 
  หมวดรายได้จากทุน   ประมาณการไว้  5,000.00 บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง   ประมาณการไว้  1,543,900 บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้   
  หมวดภาษีจัดสรร   ประมาณการไว้  24,655,000.00  บาท 
  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ประมาณการไว้  24,655,000.00  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   ประมาณการไว้  40,685,208   บาท 
  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้  ประมาณการไว้  40,685,208   บาท 
 
  และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  66,884,108.00 บาท  โดยมีรายการดังนี้ 
  รายจ่ายงบกลาง    ประมาณการไว้  23,518,600.00  บาท 
  รายจ่ายงบบุคลากร   ประมาณการไว้  17,673,280.00  บาท 
  รายจ่ายงบดำเนินงาน   ประมาณการไว้  14,034,628.00  บาท 
  รายจ่ายงบลงทุน    ประมาณการไว้    7,433,600.00  บาท 
  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน   ประมาณการไว้    4,194,000.00  บาท 
  รายจ่ายอื่น    ประมาณการไว้             30,000   บาท 
  
6. สรุปผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  2565  ในเขตพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  
และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน   27   โครงการ  ดังนี้ 
 

 
ลำดับ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางสุภาพ 
นิลแก้ว หมู่ที่ 16 

139,700.00 139,500.00 139,300.00 200.00 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางอร
อนงค ์ดีสม-นายสุพจน์  นิยมชื่อ หมู่ที่ 3 

291,300.00 291,200.00 291,100.00 100.00 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายกระ
จาย-เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว หมู่ที่ 3 

185,100.00 184,322.00 184,322.00 778.00 

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มโคกเห็ด-บ้าน
ผักไหม หมู่ที่ 16 

352,800.00 352,500.00 352,500.00 300.00 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มตรม-เส้นบ้านนาย
เชิญ  อุไร หมู่ที่ 7 

175,500.00 175,000.00 175,000.00 500.00 

6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุรชัย  
กงแก้ว-บ้านนายสมเกียรติ พอกพูน หมู่ที่ 9 

386,000.00 283,800.00 283,800.00 102,200 

7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านปราสาท-
บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 6 

406,400.00 405,900.00 405,900.00 500.00 

8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกไปป่าช้า
บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 

418,600.00 418,000.00 418,000.00 600.00 

9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายธวัชชัย ชัย
ศร-ีไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 

418,600.00 418,000.00 418,000.00 600.00 

10 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรีง หมู่ที่ 14(
คุ้มโชค)-หมู่ที ่3 บ้านยาง (คุ้มบัวแดง) 

291,100.00 290,600.00 290,600.00 500.00 



 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

11 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศใต้หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

406,400.00 405,400.00 405,400.00 1,000.00 

12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนานางศรีสำอาง 
– นานายสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 

418,600.00 418,500.00 418,500.00 100.00 

13 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายประเดิม สม
มี - เส้นบ้านนายสุภาพ เกิดพุ่ม หมู่ที่ 1 

107,000.00 96,000.00 96,000.00 11,000.00 

14 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านคุณคำเผือด 
ไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 1 

145,000.00 120,000.00 120,000.00 25,000.00 

15 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางจินดา  
สุดชมโฉม หมู่ที่ 14 

17,000.00 15,471.00 15,471.00 1,529.00 

16 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางทวย โก
รัมย์ - เส้นบ้านนายสมบัติ หมู่ที่ 10 

274,100.00 274,000.00 274,000.00 100.00 

17 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางนวล 
นิยมทวี-ลาดยางถนน 2077เข้ามาทางโรงสีไชย
รุ่งเรือง หมู่ที่ 5 

406,400.00 405,600.00 405,600.00 800.00 

18 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางเพลือน  
ภูมิศูนย์ - เส้นบ้านนายอธิปไตย หมู่ที่ 1 

285,800.00 199,000.00 199,000.00 86,800.00 

19 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายขจร 
ประดับ หมู่ที่ 14 

152,000.00 151,500.00 151,500.00 500.00 

20 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมชาย-
เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ 9 

153,600.00 125,000.00 125,000.00 28,600.00 

21 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุรทัย-
คุ้มโคกเห็ด หมู่ที่ 7 
  

264,800.00 261,079.70 261,079.70 3,720.30 



 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

22 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นหน้าโรงเรียนใต้
ฆ้องโนนจิก-บ้านนายตุ๊ หมู่ที่ 12 

464,300.00  451,080.18 451,080.18 13,219.82 

23 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้านนายสุทิน 
ไพสนิท หมู่ที่ 15 

292,200.00 292,000.00 292,000.00 200.00 

24 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้น
บ้านนางนวล จันทเขต-บ้านนางรัตนาภรณ์ วันวิน 
หมู่ที1่0 

13,000.00 12,500.00 12,500.00 500.00 

25 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงถนนดินเส้นบ้านนายสวน  สังข์
ลาย - นานางทัศนีย์ ยวงทอง หมู่ที่ 10 

85,000.00 61,000.00 61,000.00 24,000.00 

26 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เส้น
บ้านนายเอ้ียง แจ้งสว่าง-สามแยกบ้านนายไสว 
แจ่มจันทร์ หมู่ที่ 13 

411,300.00 410,800.00 410,800.00 500.00 

27 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการลงหินคลุก จากบ้านนายยิ่ง  นามวัฒน์ – 
นานายสมศักดิ์ สงวนดี หมู่ที่ 15 

257,000.00 256,500.00 256,500.00 500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการที่มีการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ  2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน งบประมาณ  (ลงนามในสัญญา) เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงหลือ 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 

งานอุตสาหกรรมและการโยธา  
โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-
แสงตะวัน 

411,000.00 411,000.00 411,000.00 0.00 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.14-ม.5 บ้านแจรน 
 หมู่ที่ 14 

1,454,700.00 978,000.00 978,000.00 476,700 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหนองบัวแดง  
หมู่ที ่ 3 

764,000.00 518,000.00 518,000.00 246,000.00 

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน 
นายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ 9 

203,900.00 203,500.00 203,500.00 400.00 

5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง 

365,240.86 364,700.00 364,700.00 540.86 

 



2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  10  โครงการดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,173,375.00 1,042,247 130,828.00 
2 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  3,864,000.00 3,683,400.00 180,600.00 
3 ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดพ่นน้ำยาหมอก

ควันกำจัดยุง 
50,000.00 15,600 34,400.00 

4 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.00 320,000.00 0.00 

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000.00 5,700 4,300.00 
6 โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความ

ทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
ประจำปี 2565  เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ 

10,000.00 10,000.00 0.00 

7 โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและ
มลพิษในชุมชน 

70,000.00 53,976 16,024.00 

8 โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา 20,000.00 20,000 0.00 
9 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 18,826 1,174.00 

10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00 14,004 15,996.00 
 

 

 

 

 

 



 
 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม  จำนวน  3  โครงการ 
 

 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด ผู้พัน 
(ลงนามใน
สัญญา) 

เบิกจ่าย งบประมาณ
คงหลือ 

1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้แก่แม่บ้านและกลุ่มสตรี 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 36,886.00 3,114.00 

2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและ

มลพิษในชุมชน 

70,000.00 0.00 16,000.00 0.00 53,976.00 24.00 

3 ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม โครงการอบรมเสริมศักยภาพแก่
เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมหรือหัตถกรรม 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 39,508.00 10,492.00 

 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  โครงการ 
 

 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณข้อบัญญัติ 
ลงนามใน
สัญญา 

เบิกจ่าย 
งบประมาณ
คงเหลือ 

1 แผนงานการเกษตรงานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

100,000.00 - 96,400.00 3,600.00 

 
 
 
 
 



5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและความสงบเรียบร้อย  จำนวน  9  โครงการ 
 

 
ลำดับ 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผนงาน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด ผู้พัน 
(ลงนามใน
สัญญา) 

เบิกจ่าย งบประมาณ
คงหลือ 

1 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรับเสด็จ 100,000.00 0.00 79,660.00 0.00 20,340.00 0.00 

2 ด้านบริหารจัดการที่ดีและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจ ัดทำแผนท ี ่ภาษ ี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 17,500.00 

3 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค ์ป ้องก ันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

4 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค ์ป ้องก ันและลด
อ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนนช ่วง เทศกาล
สงกรานต์ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

5 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
หลักสูตรทบทวน 

150,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

6 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝ ึกอบรมให้ความร ู ้และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 34,350.00 25,650.00 

7 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการสง เคราะห ์ ช ่ ว ย เหลื อ
ผู้ประสบภัย 

300,000.00 0.00 292,100.00 0.00 7,900.00 0.00 

8 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการระบบการแพทย์ฉ ุกเฉิน
(หน่วยกู ้ชีพ กู ้ภ ัย)องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง 

800,000.00 0.00 20,000.00 70,000.00 666,000.00 44,000.00 

9 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการประชุมประชาคม 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 



 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน 

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้ชะลอการจัด
โครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ไปหลายโครงการ จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนื่องจากการจัดโครงการอบรมหรือให้ความรู้จะเป็น
การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถ
จัดกิจกรรมหรือโครงการได้ และประกอบกับมีการโอนงบประมาณรายจ่ายมาดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20019 (COVID-19) 

2. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้
ต้องมีรายการโอนงบประมาณหลายครั้ง 

3. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำเนินการได้ล่าช้า เช่น
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีรายการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการแก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง 

 ข้อเสนอแนะ 
1.การจัดโครงการในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ควรเพ่ิม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เกิดความปลอดภัย และมีความมั่นใจในระบบการป้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของประชาชน
มากขึ้น 

2.ควรมีการปรับแนวทางการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลดการรวมตัวของประชาชน 
3.ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่โครงการรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

 ทั้งนี้  หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องทราบ  เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระยะต่อไป  
  

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ  ณ  วันที่   27    ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

                                     ( นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
 


