
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
รอบหกเดือน (ต.ค.63-เม.ย.63) 

รายงานผลโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ  

อบต.ทรายแดง เมืองระนอง จ.ระนอง 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

10 15,000 - - 1,000 14,000 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

100 30,000 - - 13,886 16,114 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การให้ความรู้ในการป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน
ตนเอง 

100 0 120,000 - 111,880 8,120 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

70 247,360 30,920 - 106,200 172,080 

5. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียนและศพด.
ในต าบลทรายแดง 

50 454,140 7,664.20 - 212,438.80 249,365.4 

6. อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 

60 820,000 - - 603,000 217,000 

7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 70 3,546,000 - - 2,330,400 1,215,600 

8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 70 825,600 - - 476,800 348,800 

9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70 36,000 - - 8,500 27,500 

10. ส ารองจ่าย (สาธารณภัย) 35 1,141,942 2,000 705,684.20 275,868 162,389.80 



อบต.ทรายแดง เมืองระนอง จ.ระนอง 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

10. โครงการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน 

50 40,000 - - 15,343 24,657 

11. กิจกรรมพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 

100 - - - 37,920 - 

12. โครงการจัดงานวันปิยมหา 
ราช 

100 2,000 - - 1,000 1,000 

13. อุดหนุนโครงการขอรับ
การ 
สนับสนุนงบประมาณศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน (เทศบาล 
ต าบลปากน้ าท่าเรือ) 

100 15,000 - - 15,000 0 

รวม 7,173,042 160,584.20 705,684.20 4,209,235.80 2,456,626.20 

                ข้อมูล ณ 04/06/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ีไม่ได้
ด าเนินการ 

โครงการท่ี
ด าเนินการแล้ว 

โครงการที่ด าเนินการเทียบกับโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  
ที่ได้รับการอนุมัตงิบประมาณในปี 2563 

 รายงานบัญชีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 รอบหกเดือน (ต.ค.63-เม.ย.63) 
ที ่

รายการบัญชีครุภัณฑ์ 
งบตามข้อบัญญัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง 8,000 - - 7,990 10 
2 เครือ่งตรวจวัดอุณหภูมิ - 27,000 - 27,000 0 
3 ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจุ 

2,000 ลิตร 
64,000 66,800 5,000 121,000 4,800 

4 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 
3 แรงม้า 

28,000 - - 28,000 0 

5 เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 
5 แรงม้า 

46,000 - - 46,000 0 

รวม         146,000 93,800 5,000 229,990 4,810 
ข้อมูล ณ 04/06/2563 

 
 วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค63-เม.ย.63) 

 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายแดง ปีงบประมาณ 2563       
(1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) ในภาพรวม มีจ านวนโครงการทั้งหมดรวม 193 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณโครงการไปจ านวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.76 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ได้ด าเนินการโครงการไปแล้วจ านวน 13 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.74 และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.03 
ของโครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ โดยยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 5 
และ 6 


