
1 
 

 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระพุทธ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.พระพุทธ 
     "พระพุทธน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 

ข. เป้าประสงค์ ของอบต.พระพุทธ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือให้ประชาชนด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากขึ้น 
3. เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการท้าเกษตรให้กับเกษตรกร 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยยึดหลักการบริหารแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
7. ประชาชนไดรับการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคอย่างทั่วถึง  
8. ประชาชนไดรับการพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
9. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในวันส้าคัญทางศาสนาและร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.พระพุทธได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ง. การวางแผน 
     อบต.พระพุทธ ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี 
ต่อไป 
     อบต.พระพุทธ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้
ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไว้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารสาน
ต่อแนวทาง
พระราชด้าร ิ

2 50,000.00 2 50,000.00 2 50,000.00 2 50,000.00 2 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 2 50,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 10 10,842,000.00 9 11,507,000.00 10 12,470,000.00 10 13,770,000.00 10 14,370,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 10 5,114,000.00 29 15,565,088.00 38 21,048,280.00 88 56,726,790.00 46 29,910,248.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

14 1,090,000.00 14 1,090,000.00 14 1,095,000.00 14 995,000.00 13 975,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 7 520,000.00 7 565,000.00 7 565,000.00 7 565,000.00 7 565,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา 11 2,665,000.00 11 2,665,000.00 10 2,630,000.00 10 2,680,000.00 10 2,680,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาศาสนา - 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกฬีา 

5 298,000.00 4 290,000.00 5 340,000.00 5 340,000.00 5 340,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4 62,000.00 4 62,000.00 8 3,932,000.00 8 482,000.00 7 382,000.00 

รวม 68 20,766,000.00 84 31,899,088.00 98 42,235,280.00 148 75,713,790.00 104 49,377,248.00 

 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
      ผู้บริหาร อบต.พระพุทธ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ้านวน 56 โครงการ งบประมาณ 
19,607,800.00 บาท สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



3 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 2 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 7 12,013,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 3,890,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 765,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 380,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 9 2,300,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 35,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 144,000.00 

รวม 56 19,607,800.00 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.พระพุทธ มีดังนี้ 
 

 

 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

 
ด้าเนินโครงการ  1  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  23,500.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 23,500.00 

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา้ร ิ 20,000.00 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 23,500.00 

 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 2 ไม่ไดด้้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

 
ด้าเนินโครงการ  -  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  - บาท 
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 
 
ด้าเนินโครงการ  5  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  11,586,845.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20,000.00 18,260.00 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20,000.00 - 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 30,000.00 21,085.00 
4 โครงการเสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 20,000.00 - 
5 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 9,675,600.00 9,371,100.00 
6 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ

หรือทุพพลภาพ 
2,208,000.00 2,146,400.00 

7 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคมให้แก ่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

40,000.00 30,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
12,013,600.00 

 
11,586,845.00 

 
 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 2,4  ไมไ่ดด้้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

   

ด้าเนินโครงการ  4  โครงการ   งบประมาณท้ังสิ้น  655,200.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. เอนกประสงค ์ 704,500.00 - 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ช่องโค 2 บ้านบุตานนท์ หมู่ที่ 10 578,000.00 - 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางทองสุข บ้าน หมูสี หมู่ที่ 6 101,000.00 100,700.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางนุชนาท มาตรนอก บ้านพระพุทธ  
หมู่ที่ 5 (โอนลด) 

113,300.00 - 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายสมศักดิ ์ดารอด (ช่วงที่ 2) บ้านหมูส ี
หมู่ที่ 6 

82,400.00 82,100.00 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองตาเขียว บ้านพระพุทธ หมู่ที ่5 407,800.00 - 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หน้าบ้าน อบต. ทับทิม บ้านพระพทุธ หมู่ที่ 4 66,000.00 65,700.00 
8 *โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางสมจิตร อักษรไชย บ้านกันผม 

หมู่ที ่1 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
83,000.00 - 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายอาทิตย์ - เขตเหมืองส่งน้้า  
บ้านเขว้า หมู่ที่ 9 

145,000.00 - 

10 *โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเตือนใจ สิงห ์ทองหลาง  
บ้านพระพุทธ หมู ่ที่ 4 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

231,000.00 - 

11 *โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางทวี บ้านหมูส ีหมู่ที่ 6    
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

85,600.00 - 
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12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางรุ่งรัตน์ สายรัตน์ บ้านพระพุทธ  
หมู่ที่ 3 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

46,100.00 - 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชายแดน ตองกระโทก บ้านพระพุทธ 
หมู่ที่ 5 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

67,300.00 - 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหล่อง มาด ีบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 4 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

63,100.00 - 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหมอละมุด บ้าน หนองเรือ หมู่ที่ 11 244,500.00 - 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายหวัง บ้านด่านกะตา หมู่ที่ 7 88,500.00 - 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรมิบึง 2 บ้านน้้าไหล หมู่ที่ 12 440,000.00 - 
18 *โครงการก่อสร้างถนน คสล .ซอยบ้านนางเปรี่ยม ทรวง โพธิ์ บ้านพระพุทธ  

หมู่ที่ 4 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
49,400.00 - 

19 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านมอญสายนอก บ้านกันผม 
หมู่ที่ 1 

407,000.00 406,700.00 

20 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร คอนกรีตโดยปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยหน้า
บ้านนาย เจ - บ้านนางกานดา บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 3      (โอนลด) 

498,000.00 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,890,200.00 655,200.00 

 
หมายเหตุ  *โครงการล้าดับที่ 4, 20 ไมไ่ด้ดา้เนินการ โครงการทีเ่หลืออยู่ระหว่างด้าเนินการ 
 
  
             5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
ด้าเนินโครงการ  2  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  29,660.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่ 5,000.00 - 
2 โครงการจดัท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000.00 - 
3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตา้บล ฯ 
250,000.00 - 

4 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน 20,000.00 9,660.00 
5 โครงการอบรม สมัมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผู้น้าชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
370,000.00 - 

6 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานท่ีกลาง) อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสมีา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000.00 20,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 765,000.00 29,660.00 

 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1,2,3,5  ไม่ได้ด้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 

   
ด้าเนนิโครงการ  3  โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น  57,000.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการส้ารวจข้อมลูจ้านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนจ้านวนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเดจ็พระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

20,000.00 ด้าเนินการ 
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000.00 57,000.00 
3 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 50,000.00 ด้าเนินการ 

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
4   โครงการเงินอุดหนุนการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริ

ด้านสาธารณสุข 
240,000.00 ไม่ขอรับเงินอุดหนุน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 380,000.00 57,000.00 

 
 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 
 

  
ด้าเนินโครงการ  6  โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น  1,775,256.30 บาท 

 
ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการเด็กและเยาวชน รักษ์ถิ่น จิตอาสา คู่คณุธรรม 30,000.00 - 
2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต้นแบบ 20,000.00 - 
3 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี 15,000.00 ด้าเนินการ 

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาเซยีน 30,000.00 - 
5 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 30,000.00 2,360.00 
6 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านยาเสพติดในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลพระพุทธ 
5,000.00 1,440.00 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 310,000.00 260,380.00 
8 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนส้าหรับเด็กก่อนวัยเรียน

จนถึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตต้าบลพระพุทธ 
660,000.00 563,456.30 

9 โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล-ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1,200,000.00 947,620.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,300,000.00 1,775,256.30 

  
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1,2,3,4  ไม่ได้ด้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  

ด้าเนินโครงการ  -  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  - บาท 
 
ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 15,000.00 - 
2 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000.00 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000.00 - 

 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1,2  ไมไ่ดด้้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา –วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 
 

ด้าเนินโครงการ  -  โครงการ   งบประมาณทั้งสิ้น  - บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสรุนาร ี
ของดีบ้านฉัน 

30,000.00 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 - 

  
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1  ไมไ่ดด้้าเนนิโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
  

ด้าเนินโครงการ  1  โครงการ   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  5,165.00 บาท 
 

ล าดับ โครงการ/ประเภทรายจ่าย งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 โครงการขับขี่ปลอดภยัรู้ระเบียบวนิัยจราจร 20,000.00 - 
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 12,000.00 - 
3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 12,000.00 5,165.00 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรปูองกันภัยฝุายพลเรือน 20,000.00 - 
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ้าองค์การ

บริหารส่วนต้าบล พระพุทธ 
80,000.00 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 144,000.00 5,165.00 

 
หมายเหตุ  ล้าดับที่ 1,2,4,5  ไม่ได้ด้าเนินโครงการเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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สรุปผลการด้าเนินงานตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต้าบลพระพุทธ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 โครงการพัฒนาที่ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

(ปี พ.ศ. 2564)         จ้านวน  148  โครงการ 
 น้ามาจัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ้านวน  56  โครงการ 

 

สรุป  โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับ 
        โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เฉพาะปี 2564)  
 

 
คิดเป็นร้อยละ                  56  X  100  =  37.84 

                              148 

 
 
รายละเอียดดังนี้ 
โครงการพัฒนาที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ      จ้านวน    22  โครงการ   จ้านวนเงิน     14,132,626.30  บาท 
โครงการพัฒนาที่ขออนุมัติกันเงิน     จ้านวน    14  โครงการ   จ้านวนเงิน    3,235,000.00 บาท 
โครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด้าเนินการ     จ้านวน    21 โครงการ      
 

สรุป  โครงการที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เทียบกับโครงการที่น้าจัดตั้งใน 
        ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
คิดเป็นร้อยละ                  36  X  100  =  64.3 

                              56 


