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2.1 การจัดท างบประมาณ 
      1) ผู้บริหารอบต.ไม้เค็ด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 67 โครงการ งบประมาณ 34,701,718 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 7,187,008.00 

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสรมิอาชีพ 2 100,000.00 

ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 29 26,214,710.00 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬาและนันทนาการ 9 700,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 200,000.00 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 300,000.00 

รวม 67 34,701,718.00 



 2.2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 1)  อบต.ไม้เค็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ

ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 30,032,670 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 25,529,964 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

  
      2) รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไม้เค็ด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม

บดอัด ซ. บ้านทนายติ๊ก หมูที่ 5 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

2. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สาย SML ต่อจาก

ปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 12 

498,000.00 498,000.00 498,000.00 0.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 4,115,322.00 9 4,105,498.09 

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ - - - - 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 13 21,266,019.60 13 21,256,735.46 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการ

กีฬาและนันทนาการ 

3 167,730.00 3 167,730.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - - - - 

รวม 25 25,549,071.60 25 25,529,963.55 



  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  

งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

4. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 8 

500,000.00 499,899.00 499,899.00 101.00 

5. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาค โครงการ

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค หมูท่ี่ 

9 

500,000.00 499,773.00 499,773.00 227.00 

6. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 10 

500,000.00 499,782.00 499,782.00 218.00 

7. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

8. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- อุดหนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัด

ปราจีนบุรี โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค หมู่ที่ 11 

500,000.00 499,956.00 499,956.00 44.00 

9. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภายในต าบลไม้เค็ด 

500,000.00 498,000.00 488,176.09 2,000.00 

10. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า 

120,000.00 91,050.00 91,050.00 28,950.00 



  

ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการป้องกันและระงับโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

150,000.00 6,780.00 6,780.00 143,220.00 

12. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

16,671,600.00 13,281,500.00 13,281,500.00 3,390,100.00 

13. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพความพิการ 

3,552,000.00 3,323,600.00 3,323,600.00 228,400.00 

14. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

90,000.00 86,000.00 86,000.00 4,000.00 

15. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 

2,860,200.00 2,765,000.00 2,765,000.00 95,200.00 

16. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
ค่าอาหารเสรมิ (นม)  

1,579,420.00 1,254,249.60 1,244,965.46 325,170.40 

17. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนค่าจัดการเรยีนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจดัการ

เรียนการสอน (รายหัว) 

185,640.00 175,900.00 175,900.00 9,740.00 

18. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

46,870.00 37,840.00 37,840.00 9,030.00 

19. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

32,760.00 26,400.00 26,400.00 6,360.00 

 



   

ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน 

งบตาม

ข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ค่าหนังสือเรียน ส าหรบั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21,840.00 17,600.00 17,600.00 4,240.00 

21. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

21,840.00 17,600.00 17,600.00 4,240.00 

22. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนต าบลไม้เค็ด 

182,500.00 182,500.00 182,500.00 0.00 

23. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

- โครงการงานรัฐพิธี งานพระราช

พิธี และงานวันส าคัญของชาต ิ

200,000.00 93,430.00 93,430.00 106,570.00 

24. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลง

กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

100,000.00 60,300.00 60,300.00 39,700.00 

25. ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม 

ประเพณีการกีฬา

และนันทนาการ 

- โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ

พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชิน ี

100,000.00 14,000.00 14,000.00 86,000.00 

 
2.3  อบต.ไม้เค็ด มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564  

   อบต.ไม้เค็ด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
195 214,280,571 21 7,187,008.00 9 4,115,322 9 4,105,498.09 

2.ด้านเศรษฐกิจและ

การส่งเสริมอาชีพ 

6 560,000 2 100,000 - - - - 

3.ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

38 29,570,560 29 26,214,710 13 21,266,019.60 13 21,256,735.46 

4.ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี

การกีฬาและ

นันทนาการ 

12 1,920,000 9 700,000 3 167,730 3 167,730 

5.ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

3 800,000.00 2 200,000.00 - - - - 

6.ด้านการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

6 1,410,000.00 4 1,020,000.00 - - - - 

รวม 260 248,541,131 67 34,701,718 25 25,549,071.60 25 25,529,963.55 

 

ปัญหา อุปสรรค 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดปราจีนบุรียังประสบปัญหาการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (Covid -19)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ต้องด าเนินการตาม
มาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดปราจีนบุรี มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บาง
โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ก็ได้พยายามใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) เป็นไปตามสถานการณ์ และสนอง
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดด้วยความ
เหมาะสม 



ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์  การวาง แผน  การด าเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและ
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

   และผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม    เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท า
ให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของ ประชาชน  

ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา 
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่ง
ส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  WWW.
Maiked.go.th  หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ถนนสุวินทวงศ์  ต าบลไม้เค็ด  
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25230  หมายเลขโทรศัพท์  037 -454- 170-1 ในวันและเวลา
ราชการ 
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ภาคผนวก 
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวาสนา  หมู่ที่ 7 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย SML  หมู่ที่  12 

 

 



โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
 



โครงการรณรงค์และป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    - มอบทรายอะเบท  และจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในสถานท่ีราชการ 

    - จัดกิจกรรมแจกแผ่นพับตามครัวเรือน  - จัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นท่ีสาธารณะ 

 



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


