
การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) รอบ 6 เดือน 

ชี้แจง :  แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
6 เดือน (ตุลาคม –มีนาคม ) 

 
******************************************* 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม..................... 
2. รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
 (1)ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563  (2) เมษายน 2563 – กันยายน 2563 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี่ (พ.ศ.2561-2565) 

 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการที่มี
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด ปี 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 2 16.67 10 83.33 
 

0 
 

0 0 0 12 100 

2. ด้านการ
พัฒนาสังคม 

14 40 0 0 21 60 0 0 0 0 35 100 

3. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

4. ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0   3 100 0 0 0 0 3 100 

5. ด้านการ
พัฒนาการเมือง
การบริหาร 

3 15 3 15 14 70 0 0 0 0 20 100 

6. ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

0    1 100 0 0 0 0 1 100 

รวม 17 23.61 5 6.95 50 69.44 0 0 0 0 72 100 
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การจัดท างบประมาณ  
                ผู้บริหารอบต.บา้นร่อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 72 โครงการ งบประมาณ   11,372,410  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,380,000 
2 ด้านการพัฒนาสังคม 35 8,140,610 
3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 10,000 
4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 35,000 
5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 20 786,800 
6 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 1 20,000 
 รวม 72 11,372,410 

 

                      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บ้านร่อม มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคาร
น้ าดื่มแบบหยอดเหรียญ 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม 

รายได้จัดเก็บเอง 265,600 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าในการ
บริโภค 

 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา บรเิวณ
จากบ้านนายประสาน 
ถึงบ้านนางขวัญใจหมู่ที่ 
4 ต.บ้านร่อม 

 8,100 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา บรเิวณ จดุ
ที่ 1 บ้านนางคะนึง ทอง
เงิน ถึงบ้านนายพนม 
พุ่มวันเพ็ญ  จุดที่ 2 
แท็งค์น้ าประปา หมู่ท่ี 6 
บ้านนายสง่า มีแก้ว จุด
ที่ 3 บ้านนายสยาม 
แจ่มจ ารสั ถึงบ้านนายภู
ชิต หมู่ที่ 6 ต.บ้านร่อม 

 227,000 เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภคบรโิภค 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ปักเสาพาดสายพร้อม
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว 
70 เมตร หมู่ที่ 5 ต.บ้าน
ร่อม 

รายได้จัดเก็บเอง 56,800 เพื่อประชาชนไดม้ีแสงสว่าง
ใช้ในการสัญจรไปมา 

 

5. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ปักเสาพาดสายพร้อม
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ยาว 
150 เมตร หมู่ที่ 8 ต.
บ้านร่อม 

 75,800 
 

เพื่อประชาชนไดม้ีแสงสว่าง
ใช้ในการสัญจรไปมา 

 

6. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บริเวณ
หลังส านักงาน อบต. 
บ้านร่อม ถึง บ้านนาง
จ ารัส เลิศใต้หล้า หมู่ที่ 
2 ต.บ้านร่อม 

 346,000 เพื่อประชาชนไดม้ีรางระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได ้

 

7. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการเทคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณหน้า
บ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 3 
ต.บ้านร่อม 

 36,700 เพื่อประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

 

8. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณคลองส่งน้ า
ชลประทาน ฝั่งซ้าย ถึง
ปากทางเข้าบ้านนาย
สนั่น  หมู่ที่ 4 ต.บ้าน
ร่อม 

 459,600 เพื่อประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

 

9. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางทอ่ระบาย
น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
และคืนผิวจราจรลูกรัง 
บริเวณหน้าบ้านนาง
วินัย ถึงคลองส่งน้ า 24 
ขวา หมู่ที่ 5 ต.บ้านร่อม 
ต.บ 

 91,400 เพื่อประชาชนไดม้ีการระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได ้
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

10. 
 
 
 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. บริเวณบ้านนาย
สมนึก ดาราเรือง ถึง
บ้านนายขวัญนา ลิม่
จันทร์ หมู่ที่ 5 ต.บ้าน
ร่อม 

รายได้จัดเก็บเอง 355,800 
 
 
 

เพื่อประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

 

11. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักและ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล.บ้าน
นางริน อยู่ภู่ถึงบ้านนาย
ประสิทธ์ิพุ่มวันเพ็ญ หมู่
ที่ 7 ต.บ้านร่อม 

 368,200 เพื่อประชาชนไดม้ีการระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได ้

 

12. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพักท่อระบาย
น้ า คสล.บริเวณบ้านนาง
สุนันท์ อยู่ทิม ถึงบ้าน
นางวรรณ  อยู่เลิศ    
หมู่ที่ 9 ต.บ้านร่อม 

 89,000 เพื่อประชาชนไดม้ีการระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได ้

 

13 ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

 30,000 
 
 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

ประชาชนใน
ต าบล 
บ้านร่อม 
 
 

14 ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่าง ๆ 
 
 

 10,000 
 
 

เพื่อป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่าง ๆ 
 
 

ประชาชนใน
ต าบลบ้าน
ร่อมและ
ประชาชน
ทั่วไป 
 

15 ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 
 

 30,000 
 
 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลและ
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งจุด
ตรวจลดอุบัติเหตุตาม
เทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาล
ต่างๆป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

16. 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย 
 

17. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

อุดหนุนโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกและใน
สถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม 
 

 20,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกและใน
สถานศึกษา 

นักเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี   1-6 
 

18. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร
โรงเรียนชุมชนวัดบา้น
ร่อม 

 20,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 

นักเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี   1-6 

19 ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

 40,000 
 
 

เพื่อตระหนักถึงความส าคญั
ของเด็ก 
 

เด็กในต าบล     
บ้านร่อมทุก
คน 
 

20 ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

 45,200 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 

21 ด้านการพัฒนาสังคม โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

 68,000 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา          
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา          
(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 
 

22. 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
 
 

 196,000 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ชุมชนวัดบ้าน
ร่อมและศพด.โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู่และโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม โรงเรียน
บ้านดอนประดู ่

จ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.
ชุมชนวัดบ้าน
ร่อมและศพด.
โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู่
และโรงเรียน
ชุมชนวัดบ้าน
ร่อม โรงเรียน
บ้านดอน
ประดู ่
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23. 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 
 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 
 
 

รายได้จัดเก็บเอง 320,010 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ
นมศพด.ชุมชนวัดบ้านร่อม
และศพด.โรงเรียนบ้านดอน
ประดู่และโรงเรยีนชุมชนวัด
บ้านร่อม โรงเรียนบ้านดอน
ประดู ่

จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมินมศพด.ชุมชน
วัดบ้านร่อมและ
ศพด.โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู่และ
โรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม โรงเรียน
บ้านดอนประดู ่

24. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
 
 

 508,000 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรยีน.ชุมชนวัด
บ้านร่อมและ.โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู ่

จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ชุมชนวัดบ้านร่อม 
และโรงเรียนบา้น
ดอนประดู ่

25. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

 3,000 
 

เพื่อส าหรับการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว ์

การส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ 

26. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการท าหมันสตัว์
ควบคุมภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 
 

 10,000 เพื่อด าเนินการควบคุมท า
หมันสัตว ์
 

เพื่อด าเนินการ
ควบคุมท าหมันสัตว ์
 

27. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ป้องกันและ
ควบคุมาโรคพิษสุนัขบ้า 

 15,000 เพื่อด าเนินการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อด าเนินการ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
 

28. ด้านพัฒนาสังคม จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

 50,000 เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

29. 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

 20,000 เพื่อส่งเสริมการด าเนินการ
ของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ด าเนินการของ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

30. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 
1-9 ต.บ้านร่อม 
 
 

 180,000 
 
 

เพื่ออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิ หมู่ที่ 
1-9 ต.บ้านร่อม 
 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1-
9 ต.บ้านร่อม 
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ล าดับ
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วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

31. 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
ท่าเรือ 
 

รายได้จัดเก็บเอง 15,000 
 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอท่าเรือเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอท่าเรือ 
 

32. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุในต าบลบ้าน
ร่อม 

 100,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาผูสู้งอายุ
ต าบลบ้านร่อม 

ผู้สูงอายุในต าบล
บ้านร่อม 

33. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 10,000 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

34. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 
 

 40,000 
 
 

เพื่อป้องกันให้ประชาชนใน
ต าบลห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิประจ า
ต าบลบ้านร่อม 

35. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการจดังานวัน
ส าคัญทางรัฐพิธ ี
 

 5,000 
 
 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีและสบืทอด
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี
 
 

วันส าคัญทางรัฐพิธี
ต่าง ๆ 
 
  

36. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์
ระหว่างชุมชน/
หน่วยงาน 
 
 

 5,000 
 
 

เพื่อใหเ้กิดความสมัครสมาน
สามัคคี ในเขตอ าเภอท่าเรือ
และเป็นการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

หน่วยงานผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน
เขตอ าเภอท่าเรือ 

37. 
 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ
 
 

 70,000 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนตระหนักใน
ความส าคญัแก่ผูสู้งอายุและ
สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในต าบล
บ้านร่อม 

38. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการจดักิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม 

 10,000 
 
 
 

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนต าบล 
บ้านร่อม 

39. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 
 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ 
สิงหาคม 

 10,000 
 
 
 

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ประชาชนต าบล 
บ้านร่อม 
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40. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการเทดิพระเกียรติ 
เฉลิมพระเกียรตสิถาน
พระมหากษตัริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 
 
 

เพื่อประชาชนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ประชาชนในต าบล 
บ้านร่อม 

41. ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 
(3มิถุนายน) 

 10,000 
 
 

เพื่อประชาชนแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ประชาชนในต าบล 
บ้านร่อม 

42. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
 

 10,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมศาสนา และ
อนุรักษ์ประเพณี  ที่ดีงาม 
 

ประชาชนในต าบล 
บ้านร่อมและประชาชน
ทั่วไป 
 
 

43. 
 
 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 

อุดหนุนการรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานส าคัญของชาต ิ

 20,000 
 
 

เพื่ออุดหนุนการรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณีและงาน
ส าคัญของชาต ิ

อุดหนุนการรัฐพิธีงาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
งานส าคัญของชาต ิ

44. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

อุดหนุนกิจการโครงการ
จัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและ
งานกาชาด 

 40,000 
 
 

เพื่อเชิดชูสืบสานโบราณวัตถุ
และโบราณสถานอันเป็น
มรดกโลก 

ประชาชนในต าบล 
บ้านร่อมและประชาชน
ทั่วไป 

45. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

 4,815,600 
 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาผูสู้งอายุ
ต าบลบ้านร่อม 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้าน
ร่อม 

46. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

โครงการสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ 

 1,324,800 
 
 

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ในต าบลบ้านร่อม 

47. ด้านการพัฒนาสังคม 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

 60,000 
 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น             

48. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

 10,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 
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49. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจังหวดัสะอาด
ภายใต้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000 เพื่อให้ปริมาณขยะลดน้อยลง
และก าจดัขยะอย่างถูกวิธี 

ประชาชนในต าบล
บ้านร่อมและ
ประชาชนท่ัวไป 

50. 
 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการบรูณาการ
ก าจัดผักตบชวา 
 

 10,000 
 
 

เพือ่ประชาชนรู้จักน าสิ่งของ 
มาใช้ประโยชน์ให้เกดิ
ประโยชน ์
 

ประชาชนในต าบล
บ้านร่อม 
 
 

51. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ
ภายในพื้นที่ต าบลบา้น
ร่อม 

 5,000 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เพื่อลดโลกร้อน ประชาชนได้
พักผ่อนหย่อนใจ 

ประชาชนในต าบล
บ้านร่อมและ
ประชาชนท่ัวไป 

52. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

 85,600 เพื่อเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร 

53. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

 100,000 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากร 
 

พัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากร 
 

54. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

 150,000 
 

เพื่อเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

เลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม 

55. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

โครงการจดัเวที
ประชาคม 
 
 

 3,000 
 
 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
 

56. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

โครงการ อบต.สัญจร 
พบปะประชาชน 
 

 2,000 
 
 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 
 

57. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

โครงการ จดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

 2,000 
 
 

เพื่อน้อมร าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       
รัฐกาล 5 ผู้ก่อตั้งท้องถิ่นไทย  
 

ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง 
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58. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 
 

โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 
 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000 
 
 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการทีด่ ี
 

59. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

 100,000 
 
 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดเก็บภาษี
อย่างเป็นระบบ 

60. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
4 ตัว 

 15,200 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

61. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

โต๊ะเหล็กสแตนเลส 
จ านวน 10 ตัว 

 27,000 เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
และการท างานได้อย่าง
รวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

62. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 
2 ตู ้

 11,000 เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ภายในส านักงาน 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และจัดท าเอกสารได้
ง่าย 

63. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

ชุดประชุมไร้สาย พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้ง ส าหรับ
ห้องประชุม อบต. 
 

 75,000 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

64. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ขาว - ด า 
แบบ Newwork ส าหรับ
แบบ 2 (38 หน้า/นาที) 
 

 15,000 
 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 
 

65. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix  Printer แบบ 
แคร่ยาว จ านวน 1 
เครื่อง 

 23,000 
 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 
 

66. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 

 30,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 
 

67. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
 

เข็มขัดเซฟตี้ แบบปืน
เสาไฟฟ้า 

 20,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 
 

 

\  
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

68. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

รอกไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

รายได้จัดเก็บเอง 75,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

69. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เลื่อยไฟฟ้า สองใบเลื่อย
จ านวน 1 เครื่อง 

 5,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

70. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 

 30,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

71. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

เครื่องพิมพ์ 
Multidunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

 8,000 เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการท างานได้
อย่างรวดเร็ว 

เพื่อบริการที่ดีให้แก่
ประชาชน 

72. ด้านการพัฒนาด้าน
การเกษตร 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ หมู่ที่ 1-9 ต.
บ้านร่อม 

 20,000 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ใน
การเกษตร 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
             อบต.บ้านร่อม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  โครงการ จ านวนเงิน 3,163,955.04  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 17 โครงการ 
จ านวนเงิน  3,163,955.04 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/   
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 696,500 - 0 
2 ด้านการพัฒนาสังคม - 0 14 3,132,779.04 
3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - 0 - 0 
4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 0 - 0 
5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 3 51,878 3 31,176 

รวม 17 748,378 17 3,163,955.04 10,218,764 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2562 – มีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

34 14,330,400 12 2,380,000 2 696,500 0 0 0 0 
 

2.ด้านการพัฒนาสังคม 
 

37 9,819,900 35 8,140,610 14 3,132,779.04 14 3,132,779.04 14 38.49 
 

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1 20,000 1 10,000 0 0 0 0 0 0 
 

4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5 620,000 3 35,000 0  0 0 0 0 
 

5.ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
12 995,000 20 786,800 3 51,878 3 31,176 0 3.97 

 

6.ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
3 90,000 1 20,000 1 0 0 0 0 0 

 

รวม 92 25,875,300 72 11,372,410 17 3,881,157.04  3,163,955.04  42.46 

  

  ผลการด าเนินงาน 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


