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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการด าเนินงาน ประจ าปงงบประมา  ๒๕๖5 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) 

------------------------------------------ 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมีภารกิจการรายงานประเมินคุ ธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงงบประมา  ๒๕๖5 ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ9.๒ 
การบริหารงาน (รายงานการก ากับติดตามตามการด าเนินงานประจ าปง รอบ 6 เดือนหลัง) นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ประจ าปงงบประมา  ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือนหลัง) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 เสร็จสิ้น 
เรียบร้อยแล้ว              

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ     วันที่   1  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕65 
  
 
     ลงชื่อ  
 
                ( นายศราวุธ  สุขประโคน ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้น า
ชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั ธ.ค.-ก.ย.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

2 โครงการส่งเสริมการจัด
ประชาคม 

ส านักปลดั ม.ค.-ก.ค.  20,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขภยัแล้ง ส านักปลดั ม.ค.-ส.ค.  1,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

 

 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข  
ยาเสพตดิ  

ส านักปลดั ต.ค.-ก.ย.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ส านักปลดั ม.ค.-ก.พ. เม.ย.2565 10,000   √  ก าลังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

6 โครงการซ้อมแผนและป้องกัน
ระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดั ม.ค.-ก.ค.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

7 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ม.ค.-ก.พ.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

 

 

 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

ตลอดปีงบประ 
มาณ 

914,150   √  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 
จึงได้ทะยอยด าเนิน
โครงการ 

9 โครงการส่งเสริมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการก าจัดขยะมลูฝอย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 5,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

10 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

ตลอดปีงบประ 
มาณ 

504,000   √  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 
จึงได้ทะยอยด าเนิน
โครงการ 

 

 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการควบคมุป้องกัน
โรคตดิต่อตามฤดูกาลและโรค
อื่นๆ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 100,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

12 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 80,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 50,000   √  เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 
จึงได้ทะยอยด าเนิน
โครงการ 

14 โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพิการ 

กองสวัสดิการสังคม พ.ย.-ส.ค.  50,000   √  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

 



 

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธ์ิและ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ต าบลสี่เหลี่ยม 

กองสวัสดิการสังคม พ.ย.-ส.ค. มี.ค. 2565 40,000 40,000 √    

16 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าสาธารณะและน้ าประปา 

กองช่าง ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 5,000    √  

17 โครงการประกาศเกียรติคุณแม่
ดีเด่น สตรดีีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติคณุ 

กองสวัสดิการสังคม ม.ค.-ส.ค.  20,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

18 โครงการฝึกอบรมอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ม.ค.-ก.ค.  30,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

 

 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

19 โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ธ.ค.-ส.ค. ม.ค. 2565 10,000 80,000 √   ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันไวรสั
โควิด-19 

20 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
และประชาสัมฑันธ์เนื่องในวัน 
ปิยมหาราชฯ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ธ.ค.-ส.ค.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

21 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล
สี่เหลี่ยมเพื่อต่อต้านยาเสพตดิ 
สี่เหลี่ยมเกมส ์

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พ.ย.-ก.ค.  10,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

22 โครงการจดักิจกรรม เทศกาลข้าว
มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ธ.ค.-มี.ค. ม.ค. 2565 10,000  √   ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันไวรสั
โควิด-19 

 

 

 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน(/) หมายเหต ุ
ปัญหา/อุปสรรค 
(ถ้ามี ระบุ.....) ระยะเวลา

ตาม
แผนงาน 

ด าเนินการจริง 
ระบุเดือน 

งบอนุมัติ จ่ายจริง แล้วเสร็จ ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

23 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พ.ย.   1,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

24 โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

มิ.ย.-ส.ค.  1,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

25 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต/ิปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต 
อบต.สี่เหลี่ยม 

กองการเกษตร ตลอดปีงบ
ประ 
มาณ 

 5,000    √ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ( โควดิ -19) 

 

 

 

 


