
 
 

   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 และข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

                 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ดังนี้  
                   ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  
    " อบต. พรส าราญ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล คิดก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม น าเกษตรอินทรีย์ ประชาอยู่ดีมีสุข" 
                   ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
     (๑) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
     (๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
     (๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
     (๔) การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความม่ันคง  
     (๕) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
     (๖) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์  
     (๗) ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง  
     (๘) จัดระบบป้องกันด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต 



 
 

   

อบต. พรส าราญ  
   
                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1. การก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
        2. การขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
        3. การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
        4. การบริการสาธารณะ 
        5. แหล่งเก็บน้ า 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        1. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปทางการเกษตร 
        2. การเสรอมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้านค้าชุมชน 
        3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
        4. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพทักษะอาชีพของครอบครัว กลุ่มอาชีพ 
    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
        1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
        2. ด้านคุณภาพคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
        3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
        4. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
        5. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
        6. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
    การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
        2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
        3. การบ ารุงรักษาและจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน 
    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
        1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
        2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
        3. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
        4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        5. การก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาการปฎิบัติงานของ
องค์กร 
        6. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

           
 
 



 
 

   

   จ. การจัดท างบประมาณ 
                 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมี   
           โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 10,995,117.-บาท สามารถจ าแนกตาม 
            ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 4,737,916.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 14 5,521,704.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 1,000.00 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 704,500.00 

รวม 48 10,995,117.00 

 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  มีดังนี ้

 

อบต.พรส าราญ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคูเมือง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 334,213.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนอง
ขวาง หมู่ที ่1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 290,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโคกเพชร 
หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 180,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหัวถนน 
หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 



 
 

   

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นตะคร้อ 
หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านพรส าราญ    
หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 350,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นส าโรง หมู่
ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสระบัว 
หมู่ที่ 7  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

อุดหนุนทั่วไป 73,700.0 

9.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สระบัว  หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

อุดหนุนทั่วไป 171,700.00 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบวั 
หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

อุดหนุนทั่วไป 54,600.00 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปะ
ค า หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยา
นาง หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

14. โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระยกระดับถนน บ้าน
ผักกาดหญา้ หมู่ที ่12  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

15. โครงการขยายไหล่ทาง บา้นจังหัน หมู่ที่ 14 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก

อุดหนุนทั่วไป 250,000.00 



 
 

   

การช่าง 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง 
หมู่ที่13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

17. โครงการก่อสร้างบ่อพักรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่  2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 120,00.00 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 15 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร
บูรพา หมู่ที ่16 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขวางน้อย หมู่ที ่17 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง 

ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการชา่ง 

อุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

21. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

อุดหนุนทั่วไป 140,000.00 

22.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บัวทอง หม ่ที่ 18 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

อุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

23.โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.พรส าราญ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

อุดหนุนทั่วไป 500,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

24. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีให้แก่ประชาชน
(การท ายาหม่องสมุนไพร) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

25. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคูเมือง ตามโครงการ
ของดีอ าเภอคูเมือง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 



 
 

   

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

26. โครงการอบรมด้านคุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนา
สังคม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง      30,000.00 

27. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 18,00000 

28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

12,359,000.00 

29. โครงการเบี้ยยังชีพคนพกิาร ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

5,770,600.00 

30.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

68,000.00 

31. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
(สพฐ.) 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 1,680,602.00 

32. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

33.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

34. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,555,500.00 

35. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กบัโรงเรียนเขตพื้นที่ต าบล
พรส าราญ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,626,060.00 

36. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

37.อุดหนุนเหล่ากิ่งกาชาดอ าเภอคูเมือง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

38.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 



 
 

   

ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

39.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภรณวลักลัณ์
ครราชกุมารี 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 82,000,00 

40.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในเขตต าบลพรส าราญ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 360,000,00 

การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

41. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

42. โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00 

43. โครงการช่วยเหลอืประชาชนจากการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 32,000.00 

44. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจา้ง อบต.พรส าราญ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

45 โครงการเช่าพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 6,500.00 

รวม  31,467,475.00  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

   

 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินงานแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2563  มีดังนี ้

อบต.พรส าราญ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. 
บ้านบัวทอง หมู่ที่18 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 480,000 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ขวางน้อย หมู่ที่ 17 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 265,000 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 15 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 294,000 

4.โครงการก่อสร้างวางท่อรับน้ า บ้านเพชร
บูรพา หมู่ที่ 16 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 342,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง 
หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 44,000 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านส าโรง 
หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 296,000 

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวถนน 
หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 495,000 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 490,000 



 
 

   

 

 

9โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพรส าราญ 
หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 

เงินสะสม 490,000 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักกาด
หญ้า  หมู่ที่ 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 

เงินสะสม 490,000 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ขวาง หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 290,000 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ดุมน้อย หมู่ที่ 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 490,000 

13. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. 
บ้านสระปะค า หมู่ที ่9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 497,000 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ตะคร้อ  หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 244,000 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น บร.ถ.136-004 แยก ทร.บร.
3018-บ้านหนองดุมน้อย หมู่ที่8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 280,000.00 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม 295,000 

รวม  5,782,000 



 
 

   

 
 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ เงินอุดหนุน ด าเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ.2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.พรส าราญ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น บร.ถ.136-004 แยกทร.บร.3018 
ถึง บ้านหนองดุมน้อย หมู่ที่8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน 1,934,000 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขวาง
น้อย หมู่ที่ 17 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินอุดหนุน 1,730,000 

รวม  3,664,000 



 
 

   

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จ านวนเงิน บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ 
จ านวนเงิน 27,035,672.15 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.พรส าราญ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน
หนองขวาง หมู่ที่ 
1 

290,000.00 285,000.00 285,000.00 5,000.00 

2. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่2 

180,000.00 176,000.00 176,000.00 4,000.00 

3. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หัวถนน หมู่ที่ 3 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

4. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่4 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

5. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
ส าโรง หมู่ 6 

300,000.00 294,000.00 294,000.00 6,000.00 

6. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
สระบัว หมู่ที่ 7 

73,700.00 73,000.00 73,000.00 700.00 

7. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 



 
 

   

เสริมเหล็ก บ้าน
สระปะค า หมู่ที่9 

8. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 
10 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

9. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
โนนยานาง หมู่ที่ 
11 

300,000.00 292,000.00 292,000.00 8,000.00 

10. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองเสม็ด หมู่ที่ 
15 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

11. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
เพชรบูรพา หมู่ที่ 
16 

300,000.00 295,000.00 295,000.00 5,000.00 

12. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองขวางน้อย 
หมูที่ 17 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00 

13. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผักกาด
หญ้า หมู่ที่ 12 

300,000.00 280,000.00 280,000.00 20,000.00 

14. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบัวทอง 
หมู่ที่ 18 

140,000.00 127,000.00 127,000.00 13,000.00 



 
 

   

15. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
ไหล่ทาง บ้าน
จังหัน หมู่ที่ 14 

250,000.00 240,000.00 240,000.00 10,000.00 

16. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
คสล. บ้านพร
ส าราญ หมู่ที่ 5 

350,000.00 326,000.00 326,000.00 24,000.00 

17. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
บ่อพักรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด 
บ้านโคกเพชร หมู่
ที่ 2 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

18. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระบัว 
หมู่ที่ 7 

171,700.00 171,000.00 171,000.00 700.000 

19 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระบัว 
หมู่ที่ 7 

54,600.00 54,000.00 54,000.00 600.00 

20 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 
13 

300,000.00 296,000.00 296,000.00 4,000.00 

21 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
บัวทอง หมู่ที่18 

140,000.00 127,000.00 127,000.00 13,000 

22 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา 
อบต.พรส าราญ 

500,000.00 497,000.00 497,000.00 3,000 

23. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อ าเภอคูเมือง) 

334,213.00 334,211.85 334,211.85 1.15 



 
 

   

24. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

18,000.00 17,940.00 13,570.00 60.00 

25. ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลพร
ส าราญ 

50,000.00 49,700.00 49,700.00 300.00 

26. ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
ด้านคุณธรรมน า
ความรู้สู่การ
พัฒนาสังคม 

30,000.00 26,225.00 26,225.00 3,775.00 

27. ด้านคุณภาพชีวิต 
ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

1,680,602.00 1,680,602.00 1,408,662.94 0.00 

28. ด้านคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000.00 45,300.00 45,300.00 4,700.00 

29. ด้านคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนันสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,555,500.00 1,550,615.00 1,550,615.00 4,885.00 

30. ด้านคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนเขตพ้ืนที่
ต าบลพรส าราญ 

266,000.00 262,606.00 3,394.00 3,394.00 

31. ด้านคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

82,000.00 80,905.00 80,905.00 1,095.00 

32. ด้านคุณภาพชีวิต 
อุดหนุน
คณะกรรมการ

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 



 
 

   

หมู่บ้านในเขต
ต าบลพรส าราญ 

33. ด้านคุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(เหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

34. ด้านคุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ(เหล่ากิ่ง
กาชาดอ าเภอคู
เมือง) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

35. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

12,359,000.00 11,614,600.00 744,400.00 744,400.00 

36. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

5,770,600.00 5,101,600.00 669,000.00 669,000.00 

37. ด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

68,000.00 56,500.00 11,500.00 11,500.00 

38. ด้านคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการ
จัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39. ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชน(การท า
ยาหม่องสมุนไพร) 

30,000.00 28,640.00 28,640.00 1,360.00 

40. ด้านเศรษฐกิจ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอคู
เมือง ตาม
โครงการของดี
อ าเภอคูเมือง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

41. 
ด้านการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

6,000.00 5,063.00 5,063.00 937.00 

42. 
ด้านการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
เด็กไทยห่างไกล
ยาเสพติด 

35,000.00 22,825.00 22,825.00 12,175.00 

43. ด้านการบริการ โครงการ 32,000.00 30,414.30 30,414.30 1,585.70 



 
 

   

กิจการบ้านเมืองที่ดี ช่วยเหลือ
ประชาชนจากการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

44. 
ด้านการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้
และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.พร
ส าราญ 

300,000.00 246,425.00 246,425.00 53,575.00 

45. 
ด้านการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการเช่าพ้ืนที่
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายรับ - ส่ง
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.พรส าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  

                  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 92 467,946,000.00 21 4,737,916.00 23 5,787,211.82 23 5,787,211.82 23 5,759,211.85 

2.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 63 37,477,700.00 1 30,000.00 2 78,640.00 2 78,640.00 2 78,640.00 

3.การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 11 1,230,000.00 14 5,521,704.00 15 22,973,737.94 15 22,973,737.94 15 20,886,593.00 

4.การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 10 1,490,000.00 2 1,000.00 0 0 0 0 0 0 

5.การพฒันาดา้นบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดี 
47 20,626,000.00 10 704,500.00 5 311,227.30 5 311,227.30 5 311,227.30 

รวม 223 528,769,700.00 48 10,995,117.00 45 29,150,817.06 45 29,150,817.06 45 27,035,672.15 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขต 
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ 
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1 

           

         

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 

        



 
 

   

         

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ 3 

               

 

         

 

 

 

 



 
 

   

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 

     

 

    

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส าโรง หมู่ที่ 6 

    



 
 

   

     

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ 7 

    

 

      

 

 

 

 

 



 
 

   

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระปะค า หมู่ที่ 9 

      

       

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 

    

 

 

 



 
 

   

     

 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยานาง หมู่ที่  11 

   

 

   

 

 

 

 



 
 

   

 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 

      

    

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรบูรพา หมู่ที่ 16 

    

 

 



 
 

   

   

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

13.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 12 

      

      

14.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวทอง หมู่ที่ 18 



 
 

   

   

 

15.โครงการขยายไหล่ทาง บ้านจังหัน หมู่ที่ 14 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

   

16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.บ้านพรส าราญ หมู่ที่ 5 

  

    

17.โครงการก่อสร้างบ่อพักรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 

   



 
 

   

    

 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

1.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

 

 

 



 
 

   

 

2.โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลพรส าราญ 

 

3.โครงการอบรมด้านคุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนาสังคม 



 
 

   

 

3.ค่าอาหารเสริม (นม) 

    

 

 

 

 

 



 
 

   

 

3.3.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 

4.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                           
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 



 
 

   

 

 
  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ 

1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน (การท ายาหม่องสมุนไพร) 

 

 

 
 
 



 
 

   

 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

  

  

2.โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด 



 
 

   

3
3.โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

4.โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง                         
อบต.พรส าราญ 

 

 
                     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                     

                                               ประกาศ ณ วันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                                                                         (นางกนกวรรณ  ดังกลาง) 
                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 



 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
                                                                              
 
 


