
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลปราสาทเยอ 

อำเภอไพรบึง  จงัหวดัศรสีะเกษ 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 
 

 เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาทเยอเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จึงขอประกาศรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อแผนกการดำเนินงานประจำปี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที ่ 15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564  

  

 

  (นายนฤทธิ์  กาเมือง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 



 
 

ชื่อโครงการตามแผน 

 
ชื่อรายการงบประมาณ

ประจำปี 

 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

 
 

ลงนาม
สัญญา 

 
 

เบิกจ่าย 

 
 

คงเหลือ 
สถานะการดำเนินงาน 

ไม่ได้ดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จแล้ว 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านกันตรุม ม.6 - บ้าน
สวาย  

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกัน
ตรุม ม.6 - บ้านสวาย 

344,000.00 340,000.00 340,000.00 4,000.00 
   

2. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 - 
บ้านพิทักษ์ ม.9  

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ปราสาทเยอใต้ ม.2 - บ้าน
พิทักษ์ ม.9 

466,000.00 460,000.00 460,000.00 6,000.00 
   

3. ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสอน ศรมีะณี-ทาง
โค้ง ม.11  

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 

299,000.00 290,000.00 290,000.00 9,000.00 
   

4. ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
หนองพัง ม.4 - บ้านดินแดง 
ตำบลดินแดง  

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง 
ม.4 - บ้านดินแดง ตำบลดินแดง 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 
   

5. ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขวา 
ตำบลสุขสวสัดิ์  

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาท
เยอ ม.1 - บ้านเขวา ตำบลสุข
สวัสดิ ์

344,000.00 340,000.00 340,000.00 4,000.00 
   

6. ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ปราสาทเยอ ม.1 - คลอง
สหกรณ์  

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาท
เยอ ม.1 - คลองสหกรณ ์

0.00 0.00 0.00 0.00 
   

7. ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
ประอาง ม.3 - บ้านเตรี๊ยะ ม.
5  

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง 
ม.3 - บ้านเตรี๊ยะ ม.5 

466,000.00 460,000.00 0.00 6,000.00 
   



8. ก่อสร้างถนนดินจากบล็อก
คอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-
บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์
ม.5  

ก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอน
เวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อก
คอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ม.5 

416,000.00 400,000.00 400,000.00 16,000.00 
   

9. ก่อสร้างถนน คสล.สายนา
พ่อสา โยธี-นางลา บุญ
ศรัทธา ม.8  

ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อสา 
โยธ-ีนางลา บุญศรัทธา ม.8 

353,000.00 350,000.00 350,000.00 3,000.00 
   

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

10. โครงการส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กับประชาชน  

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้กับประชาชน 

60,000.00 18,270.00 18,270.00 41,730.00 
   

11. การจัดงานประเพณี
สงกรานต์  

โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 
   

12. จัดการแข่งขันกีฬา
ประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพ
ติด)  

โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประจำตำบล (กีฬาตา้นยาเสพ
ติด) 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
   

13. สนับสนุนนักกีฬาตัวแทน
ประจำตำบลเพื่อไปแข่งขัน
ทุกระดับ  

โครงการสนับสนุนนักกีฬา
ตัวแทนประจำตำบลเพื่อไป
แข่งขันทุกระดับ 

0.00 0.00 0.00 0.00 
   

14. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

15. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการครผูู้ดูแลเด็ก  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูดู้แลเด็ก 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
   

16. โครงการนิเทศภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  

โครงการนิเทศภายในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ ์

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
   



17. โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา  

โครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 
   

18. โครงการพาน้องท่องโลก
กว้าง  

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
   

19. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด และ
โรคตดิต่อ ฯลฯ  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด และโรคตดิต่อ 
ฯลฯ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
   

20. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

โครงการควบคมุป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
   

21. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออกแบบบรูณา
การ  

โครงการควบคมุป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 

155,500.00 148,562.40 148,562.40 6,937.60 
   

22. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ  

โครงการจดักิจกรรมวันผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 
   

23. การบริหารจดัการขยะ 
แบบบูรณาการ  

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
   

24. โครงการเส้นทาง
วัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต
ท้องถิ่นไทย  

โครงการเส้นทางวัฒนธรรมเพื่อ
อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 
   

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

25. กำจัดผักตบชวา ลำหัวย/
หนอง/คลองสาธารณะใน
ตำบล  

กำจัดผักตบชวา ลำหัวย/หนอง/
คลองสาธารณะในตำบล 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
   

26. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
   



27. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพ
ฯ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
ฯ 

30,000.00 5,080.00 5,080.00 24,920.00 
   

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

28. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

10,000.00 9,042.00 9,042.00 958.00 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนนิงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปี 2564 (ข้อมูล 15  ตุลาคม 2564) 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนนิงาน อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 124 72,343,000.00 9 2,694,000.00 7 2,640,000.00 3 1,040,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 19 1,209,000.00 - - - - - - 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 45 16,913,800.00 15 571,500.00 3 196,8321.40 3 196,832.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 16 6,610,000.00 3 70,000.00 1 5,080.00 1 5,080.00 
การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 13 884,000.00 1 10,000.00 1 9,042.00 1 9,042.00 

รวม 221 98,679,800.00 28 3,345.500.00 12 2,850,954.40 8 1,250,954.00 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 2,694,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 15 571,500 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 70,000 
การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 1 10,000 

รวม 28 3,345,500 



สรุป 
 การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
เยอ ประจำปีงบประมาณ  2564 งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 34,000,000.00 บาท สามารถดำเนินการได้ใน
ระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ จำนวน 28,345,956.78 บาท การใช้จ่ายงบประมาณ        คิดเป็นร้อยล่ะ 
83.37 ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด  
 

ปัญหา อุปสรรค 
 ในปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ต้อง
ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาทเยอ มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/ 
กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการต่อไปไดใ้นขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
เป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเพ่ือดำเนินการเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ในพ้ืนที่ด้วยความเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
และมีสายพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นและมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การ
วางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานของเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใสเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ หากประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนร่วม ส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้โดยตรง ติดต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล     ปราสาทเยอ 
www.prasatyoe.go.th หรือจะติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล      ปราสาทเยอ 107 
หมู่ 2 ตำบลปราสาทเยออำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 หมายเลขโทรศัพท์                    045-
921523 
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 “ยดึมัน่ธรรมาภบิาล บรกิารเพือ่ประชาชน” 

www.prasatyoe.go.th 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลปราสาทเยอ 

http://www.prasatyoe.go.th/

