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คํานํา 
  

ตามท่ี แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง
ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี
ของตําบลบานทาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สําหรับแบบรายงานผลการดําเนินงานประจําปฉบับนี้ เปนการรายงานแสดงความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ซ่ึงไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการาจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลบานทาม ประจําปงบประมาณ 2564 โดยไดจําแนกรายละเอียด
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา ไดแสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณสถานท่ีดําเนินการงบประมาณท่ีเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ
ในการดําเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการกํากับการติดตามการดําเนินงาน
ประจําป ตามแผนการดําเนินงานฉบับนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินและ
สามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทามไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ทองถ่ินของผูบริหารดวย 

 
      
 

  องคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผล นับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามประเมินผลเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับ
แผนงานท่ีไดวางเอาไสหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล
บานทาม ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปน
ท่ีจะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดาน
ตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงใดก็ตามแต หากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซ่ึงระบบติดตามและระบบประเมินผล จะเปนเครื่องมือในการ
นําขอมูลตางๆมาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให
ลุลวงคาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงกวาท่ีกําหนดไวมกลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบ ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม 

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ี
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตามการประเมินผล
แผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีได
ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการ
ติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานทาม สามารถใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอ

การบริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 
1. จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม สามารถพิจารณาจากการติดตาม 

และประเมินผลวากิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของสวนตางๆวาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม 
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3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจาหนาท่ี ซ่ึง 

เปนผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมาย
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล/การรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอ 

ประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
2. เพ่ือใหการรายงานการกํากับติดตามและประเมินผลแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
3. เพ่ือใหรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ 

แกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
4. เพ่ือกํากับดูแลในการบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 2  
บัญชีรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 10.71 1,952,990 11.32 กองชาง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัย ชีวิตและ
ทรัพยสิน      
2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 4 7.14 110,000 0.64 สํานักปลัด 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.79 60,000 0.35 สํานักปลัด 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 6 10.71 500,000 2.90 สํานักปลัด 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 3.57 40,000 0.23 สํานักปลัด 
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 7.14 140,000 0.81 สํานักปลัด 
2.6 แผนงานงบกลาง 5 8.93 8,740,000 50.64 สํานักปลัด 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 6 10.71 1,638,660 9.49 กองการศึกษาฯ 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 6 10.71 375,000 2.17 กองการศึกษาฯ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง      
4.1 แผนงานการบริหารท่ัวไป 10 17.86 1,062,200 6.15 สํานักปลัด 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
5.1 แผนงานเกษตร 4 7.14 90,000 0.52 สํานักปลัด 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.57 2,550,000 14.78 สํานักปลัด 

รวม 56 100.00 17,258,850 100.00 - 



แบบ ผด. 02

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.50 เมตร 274,300 274,300 / /
บานทาอุดม สายซอยบานพยาวัง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ

หมูที่ ๒ ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๕๖๐.๐0 ตารางเมตร

จังหวัดปราจีนบุรี พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.๕0 เมตร

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.๕0 เมตร 432,190 432,190 / /
บานทาอุดม สายซอยหมอชุบ ยาว ๒๕๒ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

หมูที่ ๒ ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา ๘๘๒ ตารางเมตร

จังหวัดปราจีนบุรี พรอมลงลูกรังไหลทาง 2 ขางๆละ 0.50 เมตร

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวางเฉลี่ย 3.๕0 เมตร 497,500 497,500 / /
บานนา สายซอยสวนพลู หมูที่ ๓ ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา 0.๑5 เมตร หรือมี

ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๑,๐๑๕ ตารางเมตร

จังหวัดปราจีนบุรี

รอบการรายงานสถานการณการดําเนินงาน

6 เดือน 12 เดือน
ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๓.๕0 เมตร 137,000 137,000 / /
บานดอนวัว สายบานผูใหญสายชล จันทรตรี ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หมูที่ ๕ ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๒๘๐ ตารางเมตร

 จังหวัดปราจีนบุรี พรอมลงลูกรังไหลทาง ๒ ขางๆ ละ ๐.๕๐ เมตร

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๓.๕๐ เมตร 497,500 497,500 / /
สายบานผูชวยเผือก หมูที่ ๕ ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๑,๐๑๕ ตารางเมตร

จังหวัดปราจีนบุรี พรอมลงลูกรังไหลทาง ๒ ขางๆ ละ ๐.๕๐ เมตร

๖ โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค 114,500 114,500 / /
โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี หมูที่ ๕ กวาง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ หรือมีพื้นที่ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบ

จังหวัดปราจีนบุรี เซรามิคไมนอยกวา ๑๔๔ ตารางเมตร

ตามรูปแบบแปลนรายการที่กําหนด

6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

สถานการณการดําเนินงาน

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
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แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ 30,000 30,000 / /
สําคัญหลักของชาติ อําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันสําคัญหลักของชาติ

จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 256๔ คาใชจายตามโครงการจัดงาน วัฒนธรรม ประเพณี รัฐพิธี งานปรจําป เพื่ออนุรักษ

และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขององคพระมหากษัตริยไทยและพระบรมวงศานุวงศ ฯลฯ 

ตามหนังสืออําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว600  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว ดําเนินการ ดําเนินการ 6 เดือน 12 เดือน
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนทองถิ่นพื้นที่อยางมีสวนรวม 30,000 30,000 / /
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมสัมมนาและ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือจางหนวยงานภายนอก

เครื่องดื่ม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

คาดอกไม คาเชาสถานที่ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะคาเชาที่พัก 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผูแทนภาคประชาชน คาวัสดุอุปกรณ  

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว ดําเนินการ ดําเนินการ 6 เดือน 12 เดือน
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางสถาบันการศึกษา 30,000 30,000 / /
ในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม และอื่นๆ

เปนไปตามพะราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4 โครงการประชาสัมพันธใหความรูประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 20,000 20,000 / /
เกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ของ อบต. หลักเกณฑ ขั้นอนและระยะเวลาจัดเก็บภาษีเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ อบต. 

การจัดกิจกรรมใหความรูแกผูประกอบการ และผูที่มีหนาที่

เสียภาษีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเปนคาใชจาย

ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการชําระภาษี 

เชน ปายตางๆ  การใหบริการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเชิงรุก 

การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได มีคาวิทยากร

ฯลฯ เปนไปตามรพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลัเกณฑและ

วิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, หนังสือที่เกี่ยวของ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 - 9 -



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 คาใชจายในการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 1) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 10,000 10,000 / /

วันสงกรานต (7 วันแหงความปลอดภัย)

2) โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 10,000 10,000 / /
ปใหม (7 วันแหงความปลอดภัย)
3) โครงการอบรมวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย 20,000 20,000 / /

4) โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและปายเตือน 20,000 20,000 / /

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

 - ๑0 -

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการรณรงค ปองกันและควบคุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการรณรงค 100,000 100,000 / /
โรคไขเลือดออก  ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกไดแก กิจกรรม

รณรงค ปองกันและควบคุมไขเลือดออกกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพการปองกันควบคุมโรคในชุมชน 

เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ

เคมีภัณฑตางๆ   คาจางเหมาบริการตางๆ และ

คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน 

การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559
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สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

6 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

12 เดือน



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ ตามปฏิธาน 70,000 70,000 / /
ตามปฏิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง โครงการ

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา พลอากาศ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวงควัฒน วรขัตติยราชนารี เอกหญิง สมเด็จเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวงควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ไดแก   กิจกรรมสงเสริมสุขภาพการปองกันควบคุมโรคในชุมชน 

กิจกรรมรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา  กิจกรรมการเตรียม

ความพรอมการแกไขโรคติดตอ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาปายประชาสัมพันธ คาสํารวจจํานวนสัตวสุนัขและแมวที่มีเจาของ

และไมมีเจาของการจัดซื้อวัคซีนและเคมีภัณฑตางๆ   

คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน 

การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการรณรงค และสงเสริมการลดปริมาณขยะ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการรณรงค 70,000 70,000 / /
การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ และสงเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ

อยางถูกวิธี 3Rs และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 3Rs ไดแก กิจกรรมการรณรงค

การลดปริมาณขยะกิจกรรมการใหความรูการคัดแยกขยะ

และการกําจัดขยะที่ถูกวิธี 3Rs กิจกรรมการมีสวนรวม

ในการคัดแยกขยะของหมูบาน/ชุมชน เชน คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอปกรณ 

คาจัดซื้อถังขยะ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใขจาย

ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557, 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/

ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
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แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ โครงการ 50,000 50,000 / /
 ี่ตําบลบานทาม ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลบานทามเชน กิจกรรม

การปลูกตนไม การกําจัดวัชพืชพื้นที่สาธารณะทั้งสองขางทาง 

การกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน เชน 

คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

ฐานอํานาจ ดังนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามพะราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

 - 14 -

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

5 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน 160,000 160,000 / /
/คณะกรรมการชุมชน ตามโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขหมูบานละ 20,000 บาท 

เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข 

เชนโครงการอบรมหมอชาวบานในพระราชประสงค , 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม ,โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปนตนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

6 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ 50,000 50,000 / /

ประเภทวัสดุคงทน  และวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ

อุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย

ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน วัสดุทางการแพทยตางๆ 

น้ํายาตางๆ เวชภัณฑเคมีภัณฑ  เปลหามคนไข เครื่องมือ

วิทยาศาสตร และวัสดุอื่นที่สามารถเบิกจายในประเภท

รายจายนี้ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน
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องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ เพื่อจายเปนคาใขจายในการฝกอบรมใหความรู 20,000 20,000 / /
ผูดอยโอกาส ตางๆ แกผูพิการ  ผูดอยโอกาส และผูที่เกี่ยวของ 

เชน คาจัดทําเอกสาร คากระเปาเอกสาร คาปาย 

และเอกสารประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดทําใบเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร 

คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจายเปนคาใขจายในการฝกอบรมใหความรูตางๆ 20,000 20,000 /
ผูสูงอายุ แกผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของ เชนคาจัดทําเอกสาร 

คากระเปาเอกสาร คาปาย และเอกสารประชาสัมพันธ 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร 

คาจัดทําใบเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร  คาจางเหมา

จัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
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โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการบริการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ 30,000 30,000 / /

พบประชาชน เพื่อใหบริการชําระภาษีนอกสถานที่ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารทางราชการ 

และใหความรูดานกฎเกณฑ กฎหมายขอบังคับ 

เปนตน ใหแกประชาชน เชน คาอาหาร คาอาหาร

และเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบิกจายคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา

เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อจายเปนคาใขจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม 30,000 30,000 / /

ในพื้นที่ อาชีพสําหรับประชาชนในพื้นที่ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

เชน คาปาย คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาวัสดุอุปรกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ

เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 , เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบีบบกระทรวง

มหาดไทยวาการการรับเงิน การเบิก จายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง เพื่อจายเปนคาใขจายในการดําเนินโครงการพัฒนา 30,000 30,000 / /

ความเขมแข็งของครอบครัว สตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คาปาย คาวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปรกรณ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการเปนไป

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537, เปนไปตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบีบบกระทรวง

มหาดไทยวาการการรับเงิน การเบิก จายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547,ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ 50,000 50,000 / /

อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบประมาณ ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ. 256๔ อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามหนังสืออําเภอศรีมหาโพธิ ที่ ปจ 0618/ว600  

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ป 7,000,000 7,000,000 / /

บริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยผูสูงอายุ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  

โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 

สําหรับผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ป 

จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท 

และอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2552 หรือตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพแกผูพิการที่มีสิทธิ์ 1,440,000 7,000,000 / /

ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานง

โดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการ

ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการ อัตราคนละ 800 บาท

ตอเดือนจํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 

และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

หรือตาม กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสที่แพทย 90,000 90,000 / /

ไดรับรองและไดทําการวินิจฉัยแลว และมีความ

เปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะ ดูแล

ไมสามารถประกอบอาขีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวย

เอดสจะไดรับเบี้ยยังชีพ อัตราคนละ 500 บาทตอเดือน 

จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ

ตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ 

ที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ



แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการคาใชจายในการจัดการจราจร เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ 10,000 10,000 / /

การจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน 

การทาสีตีเสนสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร 

กรวยจราจรแผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา 

เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ 

เปนตน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2562 

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
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แบบ ผด. 02

๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

5 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 200,000 / /

แหงชาติ (สปสช.) แหงชาติ (สปสช.) ตําบลบานทาม และองคการ 

บริหารสวนตําบลบานทามเปนองคการบริหาร

สวนตําบลขนาดกลางสมทบไดไมต่ํากวา 40% 

ของงบประมาณที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(ประมาณการจากการคํานวณประชากร x 45 บาท) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหาร 231,900 231,900 / /
สถานศึกษา สถานศึกษา

๑. คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๒. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๓. คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๔. คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๕. คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๖. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 200,000 200,000 / /
แหงชาติ ประจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบ

ดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายประชา

สัมพันธ คาจางเหมาจัดสถานที่ คาคณะกรรมการ

ตัดสิน คาเชาเตนท คาเชาเครื่องเสียง คาของรางวัล  

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ

โครงการ'เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน การแขงขัน

กีฬาและการสงตัว'นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรมลําดับ

ที่
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แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการอาหารเสริม (นม) 1) คาอหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 266,760 266,760 / /
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) ที่จัดตั้งขึ้นเองขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม ใชขอมูลจํานวนเด็กเล็ก 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวน 30 คน จํานวน 260 วัน

2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน

วัดอรัญไพรศรี สําหรับเด็กอนุบาล และเด็กระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ใชขอมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2562 จํานวน 92 คน จํานวน 260 วัน 

(อปท. เปนหนวยงานจัดซื้อจัดจางใหแกสถานศึกษา

ตามภารกิจถายโอนงบประมาณ อัตราจัดสรร

คนละ 7.37 บาท ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง

อาหารเสริม (นม) เปนเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ

ที่ไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ อบต. 

นําเงินรายไดสมทบรวมตั้งงบประมาณรองรับ)

ดําเนินการแลว ดําเนินการ ดําเนินการ 6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงานโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่



แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนระดับ 440,000 440,000 / /
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ปที่ 6 (โรงเรียนวัดอรัญไพรศร)ี

เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ตามโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6  

จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวนนักเรียน 

92 คน จัดสรร 100 % ของจํานวนนักเรียน อัตรามื้อละ

 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559, ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2

/ว3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

5 โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริม 250,000 250,000 / /
การเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน  เชน คาปายโครงการ 

คาอาหารคาอาหาวางและเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก 

คาพาหนะ คาของที่ระลึก ในการศึกษาดูงาน 

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใขจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

6 โครงการสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน โครงการสงเสริม 250,000 250,000 / /
การเรียนรูสําหรับประชาชน  เชน คาปายโครงการ 

คาอาหารคาอาหาวางและเครื่องดื่ม  คาเชาที่พัก 

คาพาหนะ คาของที่ระลึก ในการศึกษาดูงาน 

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใขจายในการฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557,

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
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แบบ ผด. 02

๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานสงเสริม 80,000 80,000 / /
ตอตานยาเสพติด การออกกําลังกาย ใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

เชื่อมความสัมพันธที่ดีภายในตําบล การใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน การพัฒนาทักษะดานการกีฬา 

เสริมสรางความเขมแข็งภายในตําบล หางไกลยาเสพติด

อยางยั่งยืน  เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม 

คาปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ

คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ 30,000 30,000 / /
ประเภทวัสดุคงทน  และวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ

ประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่ตองชําระ

พรอมกับคาวัสดุ เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล 

และรายการอื่นที่เกี่ยของ ฯลฯ เพื่อเปนวัสดุกีฬา

ของศูนยกีฬาหมูบาน/ตําบล  เพื่อใชสําหรับฝกซอมและ

แขงขันกีฬาระดับตางๆ และเพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวขน 

และประชาชนทั่วไป ไดใชเลนกีฬา ออกกําลังกาย 

หางไกลยาเสพติดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ที่ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 
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องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ



แบบ ผด. 02

๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 / /
ปะจําป 2562 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน 

คาประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล และของรางวัล  

คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

ในการดําเนินโครงการฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน

กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน
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แบบ ผด. 02

๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการประเพณีสงกรานต เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต 100,000 100,000 / /
ปะจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน 

คาประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย

อื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

5 โครงการประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีแหเทียน 10,000 10,000 / /
จํานําพรรษา ปะจําป 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

ในการดําเนินโครงการฯเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 02

๓. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

6 โครงการรวมจัดงานวันอนุรักษมรดกไทย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5,000 5,000 / /
เทิดไทองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา เนื่องในโอกาสวันคลายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมจัด/และ/หรือรวมงาน

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันอนุรักษมรดกไทย เทิดไทองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

วันคลายพระราชสมภพ 2 เมษายน 256๔ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสวันคลายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 

ประกอบดวย คาปาย คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน 

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกตรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการดานการเลือกตั้งนายกฯ และ/หรือ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป 320,000.00 320,000 / /
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานทาม หรือเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 

กรณีครบวาระ และการเลือกสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระ 

รวมถึงการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา อบต. และ

ผูบริหารทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทน

ตําแหนงวาง) และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ งานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานกิจกรรม 40,000 40,000 / /
วันสําคัญ และรวมงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานพิธีตางๆ

หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ เชนงานรับเสด็จ

งานเฉลิมฉลอง งานเฉลิมพระขนมพรรษา 12 

สิงหามหาราขินี งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

งานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จฯพระราชินี โครงการ

และกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของจัดขึ้น และสั่งให อบต.เขารวมกิจกรรม ฯลฯ

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

 - 38 -



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 การดําเนินปองกันและแกไขการทุจริตคอรรัปชั่น โครงการอบรมใหความรูปองกันการทุจริต 30,000 30,000 / /
เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางาน

ที่สุจริตโปรงใสของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ อบต. และประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ รวมกันปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตการดําเนินโครงการ 

โดยดําเนินการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การปองกันการทุจริตใหแกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 11,000 11,000 / /
จํานวน 2 ตู แบบ ๒ บาน จํานวน 2 ตู 

๑. มีมือจับชนิดบิด
๒. มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
๓. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุสาหกรรม (มอก.)
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

5 โครงการจัดซื้อรถยนต รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจัดซื้อรถยนต รถบรรทุก (ดีเซล) 575,000 575,000 / /
จํานวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต
แบบธรรมดา เปนชวงยาว 
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

6 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 22,000 22,000 / /
จํานวน ๔ ตู แบบ ๒ บาน จํานวน 2 ตู 

๑. มีมือจับชนิดบิด
๒. มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
๓. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุสาหกรรม (มอก.)
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกาอี้สํานักงาน 2,200 2,200 / /
จํานวน 1 ตัว ขนาด กวาง 58 x ลึก 
62 x สูง 88-98 เซนติเมตร
มีพนักพิง มีทาวแขนปรับระดับความ
สูง-ต่ํา และมีลอ 
(ตามราคาทองตลาด)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 6,000 6,000 / /
จํานวน ๒ ตัวๆ ละ 3,000 บาท
ขนาด กวาง ๑๒๐ x ลึก ๖๐ x สูง
๗๕ เซนติเมตร
(ตามราคาทองตลาด)

ดําเนินการแลว ดําเนินการ ดําเนินการ 6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 4,500 4,500 / /
จํานวน ๑ ตัว ขนาด กวาง ๑๕๐ x
ลึก ๗๕ x สูง ๗๕ เซนติเมตร
(ตามราคาทองตลาด)

9 ครุภัณฑงานบานงานครัว  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น 14,700 14,700 / /
ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จํานวน ๑ ตู
๑) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายใน
ขั้นต่ํา
๒) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ
เบอร ๕ ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
๓) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณา
ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย
นอกเหนือจาการพิจารณาดานราคา
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน
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ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02

๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 36,800 36,800 / /
จํานวน 1 ชุด 
 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)
ไมนอยกวา ๖ แกน หลัก (๖ Core)
มีความเร็วนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
จํานวน ๑ หนวย
 -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา ๑๒ MB
 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 02

๕.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 20,000 20,000 / /
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ดานการเกษตร 

ไดแก กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุพืช

โครงการสงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน โครงการฝกอบรมใหความรู

เกษตรแผนใหม  การสรางเครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชน

การกระตุนเตือน เสริมสรางจิตสํานึก ตลอดจนการสนับสนุน

การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 โดยมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมจัดฝกอบรม จัดประชุม 

การจัดตั้งกลุมเครือขายเฝาดูแลเกี่ยวกับการเกษตรการจัดกิจกรรมนํารอง 

การปรับปรุงแกไขปญหาการเกษตรดานตางๆ การติดตามประเมินผล 

และกิจกรรมอื่นๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร 

คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาปายประชาสัมพันธ  แผนพับ 

คูมือการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคาจัดทําเอกสาร 

คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
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องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน



แบบ ผด. 02

๕.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา 30,000 30,000 / /
ไดแก กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา 

การสรางเครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชน

การกระตุนเตือน เสริมสรางจิตสํานึกตลอดจนการสนับสนุน

การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 โดยมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมจัดฝกอบรม 

จัดประชุม การอนุรักษพันธุสัตวน้ํา การจัดกิจกรรมนํารอง 

การปรับปรุงแกไขปญหาการเกษตรดานตางๆ การติดตามประเมินผล 

และกิจกรรมอื่นๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร 

คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาปายประชาสัมพันธ  

แผนพับ คูมือการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาวัสดุอุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบฯ

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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แบบ ผด. 02

๕.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิง 20,000 20,000 / /
ความเขาใจเรื่องหญาแฝกและพืชยึดหนาดิน ปฏิบัติการใหความรู ความเขาใจเรื่องหญาแฝก

กับการอนุรักษดินและน้ํา และพืชยึดหนาดินกับการอนุรักษดินและน้ํา โดย

มีคาใชจายเชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาจัดทําเอกสาร 

คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาปายประชาสัมพันธ 

คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 

พ.ศ. 2557 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 

ที่ มท 0808.2/ว 7120ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด. 02

๕.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

4 โครงการปลูกปารวมใจลดโลกรอน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกปารวมใจ 20,000 20,000 / /
ลดโลกรอน โดยมีคาใชจายเชน คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม 

คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําสื่อเผยแพรขอมูล คาปาย

ประชาสัมพันธ คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาของที่ระลึก

คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย

วาดวยการเบิกจายคาใขจายในการจัดงาน   

การแขงขันกีฬาและการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2559,

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท 

0808.2/ว 7120ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ ผด. 02

๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 คาใชจายในการดําเนินงานสรางความมั่นใจ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 220,000 220,000 / /
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.

2) โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. แหงชาติ

3) โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๕)โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบานทาม

สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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แบบ ผด. 02

๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ 35,000 35,000 / /
วัสดุเครื่องแตงกาย  -เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย

เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา 
เครื่องหมายยศ ถุงเทา รองเทา เข็มขัด

หมวก ผาผูกคอ เปนตน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แลกเปลี่ยน
จางทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อได

มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เปนวัสดุ
เครื่องดับเพลิง ตามประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประเภท

ประกอบและอะไหล เชน ถังดับเพลิง

ลูกบอลดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ

จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
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สถานการณการดําเนินงาน รอบการรายงาน

ดําเนินการแลว

ระหวาง

ดําเนินการ

ไมได

ดําเนินการ
6 เดือน 12 เดือน

บัญชีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



สวนท่ี 3  
สรุปผล ขอสังเกต และเสนอแนะ 

 จากการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีขอเสนอแนะดังนี้  

ปญหา  

 (1) ถนนยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกหมูบาน  
 (2) มีโครงการในแผนบางโครงการท่ีงบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการพัฒนา
ตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน  
 (3) มีโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได  
 (4) ประชาชนตองการให อบต. มีการจัดประชาคมทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดเสนอปญหา  ขอเสนอแนะ และ
ใหแนะนําเจาหนาท่ี อบต. ใหประชาชนไดรับทราบ เพ่ือท่ีจะสามารถติดตอในการใชบริการไดถูก  
 (5) ประชาชนไมรูเก่ียวกับแนวเขต แผนผัง รูปแบบของ อบต.บานทาม  
 (6) ปญหาเรื่องภัยแลง ประชาชนขาดน้ําในการอุปโภค-บริโภค และทอน้ํามีไมเพียงพอในการสงน้ํา  

ขอเสนอแนะ  

 (1) เห็นควรพิจารณาดําเนินการซอมแซม/ปรับปรุง/กอสรางถนนใหสามารถสัญจรไป-มาไดสะดวก และ
เพียงพอ  
 (2) ในการท่ีจะดําเนินโครงการ  จะตองเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 ขอ 22/1 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมปรับปรุงโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 10  
 (3) ใหพิจารณาดําเนินโครงการท่ีไดตั้งงบประมาณเอาไวแลวใหครบทุกโครงการ  เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด  
 (4) เห็นควรให อบต.จัดประชาคมทองถ่ิน  รวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมกัน
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลบานทาม ระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานทามรวมกับประชาชน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ  
 (5) เห็นควรติดตั้งแผนท่ีประชุมหมูบานเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบแนวเขต  แผนผัง รูปแบบของ อบต.บาน
ทาม 
 (6) เห็นควรพิจารณาใหการชวยเหลือเรื่องน้ําขุดบอบาดาล หรือขุดลอก/สระ/หนอง/คลอง/บึงเพ่ิมมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการดําเนินงานในอนาคต  

 (1) การจัดทํา แผนการดําเนินงาน ในอนาคต  หนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูเก่ียวของจะตองดําเนินการ
ประชาสัมพันธ สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมอยางจริงจัง  ตลอดจน
ทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถ่ินแบบยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได  
 (2) ดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาท่ีหลากหลาย  รอบดานโดยมิไดมุงเนนเพียง
ดานใดดานหนึ่งเทานั้น  
 (3) การสรางความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีกรณีเสนอโครงการเพ่ือนําไปบรรจุไวในแผนดําเนินการ โครงการ
จะตองมีความสอดคลองกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล บานทาม  โดยเฉพาะโครงการท่ีเปนโครงสราง
พ้ืนฐานมีจํานวนมาก  เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากภาครัฐมีจํานวนจํากัด  ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนไดครอบคลุมทุกปญหา  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล บานทามไดพิจารณาแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามปญหาความจําเปนเรงดวนเปนอันดับแรกและรองลงไปตามลําดับ  ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดและประชาชนไดรับประโยชน 
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