
    

  บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  โทร 0-7372-9792  

ท่ี  ยล 73401/       ลงวันท่ี     31  มีนาคม  2565   

เรื่อง   รายงานผลการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
  

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ  2565 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2564  นั้น 
  องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  ไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
2565 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงความกาวหนาใน
การดําเนินงานตามแผนฯ ท่ีไดกําหนดไวในแผน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                 (นายอดินันท    กูนา) 
      นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
  
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

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

 (ลงชื่อ)  

              (นางสาวนาปเสาะ  ละสุสามา)  

                    หวั หนาสํานักปลัด  

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  

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

      (ลงชื่อ)  

                   (นายนฤเบศร  แกวกูล)  

                  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
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ความเห็นของนายก อบต.  
    

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

            (ลงชื่อ)  

                   (นายอับดุลรอฮิง  หะระตี)  
              นายกองคการบริหารสวนตําบลกาลอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการสาธารณสุข

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 โครงการควบคุมและรณรงคโรคพิษสุนัขบา สํานักปลัด 27,000 /

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สํานักปลัด 16,000 /

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอตางๆ สํานักปลัด 5,000 4,990          /

4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล) สํานักปลัด 10,000

5 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด 80,000

6

โครงการรณรงคอบรมเพื่อควบคุมและปองกันโรคเอดสใน
โรงเรียน

สํานักปลัด 5,000

7

โครงการใหความรูและฝกปฏิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
จากตนทางตามหลัก 3 RS

สํานักปลัด 40,000

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1
โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

สํานักปลัด 20,000 8,720 /

2 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สํานักปลัด 30,000 /

3
โครงการใหความชวยเหลือเพิ่มเติมผูปวยจากหนวยแพทย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สํานักปลัด 5,000

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1
โครงการ Big Cleaing Day รณรงค จัดการและกําจัดขยะ
ประจําเดือน

สํานักปลัด       15,000           4,020 /

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.4  แผนงานการศึกษา

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในสังกัด สํานักปลัด 532,700 249,285.96 /

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

2
คาอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

สํานักปลัด 1,100,400 527,100 /

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก สํานักปลัด 15,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.5  แผนงานการเกษตร

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

สํานักปลัด 20,000

2
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษปาและ
แหลงน้ํากาลอ

สํานักปลัด 15,000

ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565



 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

1.6  แผนงานงบกลาง

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สํานักปลัด 3,091,000 กรมบัญชีกลาง /

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ สํานักปลัด 940,800 กรมบัญชีกลาง /

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สํานักปลัด 12,000 6,000          /

4 สมทบกองทุนประกันสังคม(สปสช) สํานักปลัด 66,576 24,078        /

5 สมทบกองทุนเงินทดแทน สํานักปลัด 4,424 2,280          /

6 เงินสํารองจาย สํานักปลัด 400,000 315,044.16 /

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนนาอยู

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(คาK) สํานักปลัด 50,000

2 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค กองชาง 2,597,000 / รองบประมาณ

3 โครงการเสริมผิวแอสฟนตทติกคอนกรีต กองชาง 1,363,600 / รองบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1
โครงการกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนอุทิศถวาย 
เนื่องในวันคลายสวรรคต (รัชกาลที่ 9)

สํานักปลัด 10,000

2
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียติฯ
(รัชกาลที่ 10)

สํานักปลัด 10,000

3
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา อบต. และบุคลากรในองคกร

สํานักปลัด 10,000

4
โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานการปองกันการทุจริต
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล

สํานักปลัด 10,000

5
โครงการอบรมใหความรูประชาธิปไตยกับการมีรสวนรวม
ของประชาชนดานกฏหมาย

สํานักปลัด 10,000

6
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี

สํานักปลัด 10,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

7
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียติฯ
(วันแมแหงชาติ)

สํานักปลัด 10,000

8
โครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

กองคลัง 20,000

9 คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม สํานักปลัด 300,000 284,920      /

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 โครงการจัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล/แผนชุมชน สํานักปลัด 10,000

2 โครงการฝกอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด 10,000

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม สํานักปลัด 10,000 9,750          /

4 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต สํานักปลัด 4,000 2,250          /

5
โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรีและ
ประชาชน

สํานักปลัด 20,000 /

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด 10,000

7 โครงการสงเสริมศักยภาพการใชภูมิปญญาทองถิ่น สํานักปลัด 20,000

8 โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 20,000

9 โครงการสรางสันติสุขและความปรองดอง 10,000

สมานฉันทในพื้นที่ตําบลกาลอ

10 โครงการ 3 วัย สานสัมพันธครอบครัว 20,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 โครงการงานวันทองถิ่นไทย สํานักปลัด 20,000

2
โครงการแขงขันกีฬาเพื่อตานยาเสพติดตําบลกาลอ (ครั้งที่ 
23 )

สํานักปลัด 200,000 163,558 /

3
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา อปท.ระดับ
อําเภอ จังหวัด และหนวยงานอื่นๆ

สํานักปลัด 50,000

4 โครงการเบิกฟารามันหสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักปลัด 60,000

5 โครงการรอมฏอนสัมพันธ สํานักปลัด 100,000 55,249        /

6 โครงการสนับสนุนการจัดงานศาสเจาแมมาผอบานแบหอ สํานักปลัด 21,000

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมและแขงขันกีฬาเด็กเยาวชน สํานักปลัด 120,000

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สํานักปลัด 60,000

9 โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอําเภอรามัน สํานักปลัด 15,000

10
โครงการจัดขบวนแหงานมหกรรมผลไมและงานของดี
อําเภอรามัน

สํานักปลัด 15,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



 4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและรักษาความสงบเรียบรอย

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สํานักปลัด 100,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ สํานักปลัด 10,000

อปพร.

3
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักปลัด 90,000

4 โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยตางๆ สํานักปลัด 10,000

2

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ



1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1
ดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction)แบบฉีกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

กองคลัง       15,000         15,000 /

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง สํานักปลัด       51,000 51,000        /

3
ดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction)แบบฉีกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด         7,500
7,500          

/

4 จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กพรอมกระจก สํานักปลัด       20,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช



1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1 จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กพรอมกระจก สํานักปลัด 20,000

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ประจําปงบประมาณ 2565

องคการบริหารสวนตําบลกาลอ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่ใช

ผลการดําเนินการ
ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ
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