
 
 

สรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนิน ประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ 
2564 

โครงการ งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

17 2,408,946 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

22 13,200,600 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

9 3,760,584 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6 200,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร 
 

7 1,008,000 

รวม 61 20,578,400 
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ตารางท่ี 2 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่จะด าเนินการใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้าง  
                   พื้นฐาน 

  

1 โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่่าสามัคคี หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

85,600 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก่าแพงวัด 
บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

82,500 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายทอง-บ้านนางละออง บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

107,500 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสี-
โคกสามพี่น้องบ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรออุทิศ
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

96,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลม
เชียว บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

93,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง 
ลัดดา-บ้านนายประกอบ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
มานะ-นานายสนิท (ช่วงท่ี 2) บ้านกุดตาลาดพัฒนา     หมู่ท่ี 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

37,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
แสง-บ้านนายสมศักดิ์ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

55,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายล่าคันฉู 
บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
ประชาคม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

206,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย              
สุรนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

141,400 

14 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายบ้านโคกเริงรมย์-พนังวัด
ป่า บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

223,000 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านร้าง              
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

39,100 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม บ้าน
สามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

206,900 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้าง  
                   พื้นฐาน 

  

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่าเหน็จณรงค ์เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

208,946 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

1 โครงการส่ารวจข้อมูลจ่าสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

10,000 

2 โครงการด่าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด่าริ
ด้านสาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

240,000 

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

60,000 

5 โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะ
ยากจน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000 

7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

8 โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

9 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

60,000 

11 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจ่า
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ อ่าเภอบ่าเหน็จ-
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจ่าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

13 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 

14 โครงการส่งเสริมทักษะในการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กจมน้่า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

16 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท่าแผนชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

18 โครงการสร้างความปรองดอง/สามัคคีภายในชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

19 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

8,048,400 

20 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

4,483,200 

21 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

22 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

80,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2564 
240,100 

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

304,000 

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

1,180,000 

4 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต่าบล
โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

804,804 

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

240,000 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

571,950 

7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์
เกมส์" 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

300,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1 ส่ารวจแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2564 
10,000 

2 ก่อสร้างรั้วหรือแนวเขตหรือแนวกันไฟที่สาธารณประโยชน์
และเสาหรือมุดหลักก่าหนดแนวเขต 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 

3 ปรับปรุงพื้นท่ีทิ้งขยะและก่าจัดมูลฝอย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 

4 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.30,000 

5 โครงการก่าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้่าสาธารณะ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร   
1 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

หรือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2564 
500,000 

2 โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ        
การด่าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.20,000 

3 โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000 

4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

8,000 

5 โครงการจัดท่าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.300,000 

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่าเภอบ่าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000 

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000 
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ตารางที ่3 สรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) โครงการที่บรรจุในแผนดาเนินงานประจาป ี2564) 
ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้าง  
                   พื้นฐาน 

      

1 โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่่าสามัคคี หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000    
 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

85,600    
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายก่าแพงวัด 
บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

82,500    
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายทอง-บ้านนางละออง บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

107,500    
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสี-
โคกสามพี่น้องบ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000    
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรออุทิศ
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

96,000    
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลม
เชียว บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

93,000    
 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง 
ลัดดา-บ้านนายประกอบ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง ลัด
ดา-บ้านนายประกอบ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000    
 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
มานะ-นานายสนิท (ช่วงท่ี 2) บ้านกุดตาลาดพัฒนา     หมู่ท่ี 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

37,000    
 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
แสง-บ้านนายสมศักดิ์ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

55,000    
 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายล่าคันฉู 
บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

200,000    
 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา
ประชาคม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

206,000    
 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย              
สุรนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

141,400    
 

14 โครงการยกร่องพูนดินถนนสายบ้านโคกเริงรมย์-พนังวัด
ป่า บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

223,000    
 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านร้าง              
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

39,100    
 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม บ้าน
สามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

206,900    
 

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่าเหน็จณรงค ์เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

208,946    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

1 โครงการส่ารวจข้อมูลจ่าสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

10,000    
 

2 โครงการด่าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด่าริ
ด้านสาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

240,000    
 

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

60,000    
 

5 โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะ
ยากจน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000    
 

7 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
 

8 โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
 

9 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 

งบประมาณ โอน 
(+/-) 

แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

60,000    
 

11 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจ่า
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ อ่าเภอบ่าเหน็จ-
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจ่าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

12 โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

13 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

14 โครงการส่งเสริมทักษะในการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กจมน้่า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

16 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท่าแผนชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 

งบประมาณ โอน 
(+/-) 

แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

18 โครงการสร้างความปรองดอง/สามัคคีภายในชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
 

19 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

8,048,400    
 

20 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

4,483,200    
 

21 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

22 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

80,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2564 
240,100    

 

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

304,000    
 

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

1,180,000    
 

4 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต่าบล
โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

804,804    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

240,000    
 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

571,950    
 

7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

20,000    
 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์
เกมส์" 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

300,000    
 

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
1 ส่ารวจแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2564 
10,000    

 

2 ก่อสร้างรั้วหรือแนวเขตหรือแนวกันไฟที่สาธารณประโยชน์
และเสาหรือมุดหลักก่าหนดแนวเขต 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

3 ปรับปรุงพื้นท่ีทิ้งขยะและก่าจัดมูลฝอย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
 

4 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.30,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด่าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด่าเนินการ 

ยังไม่ได้ด่าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

5 โครงการก่าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้่าสาธารณะ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร       

1 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
หรือจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

500,000    
 

2 โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ        
การด่าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.20,000    
 

3 โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

100,000    
 

4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

8,000    
 

5 โครงการจัดท่าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

.300,000    
 

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่าเภอบ่าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

30,000    
 

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2564 

50,000    
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตามโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน 2564  

ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 

 งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนิน 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

60,000 ส่านักปลัด 23,940 ครั้งท่ี 1  
ระหว่างวันท่ี       
29 ธันวาคม 

2563 -              
4 มกราคม 2564 

ด่าเนินการ      
ครั้งท่ี 1 
เรียบร้อยแล้ว 
เบิกจ่ายไปแล้ว 
23,940 บาท 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

8,048,400 กองสวัสดิการ
สังคม 

3,763,200 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว 
3,763,200 บาท 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

4,483,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

2,208,400 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว 
2,208,400บาท 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
 งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนิน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      

4 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

15,000 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
15,000บาท 

5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

80,000 ส่านักปลัด 80,000 เดือน มกราคม 
2564 

ด่าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

240,100 กองการศึกษาฯ 136,760 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
136,760 บาท 

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต่าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

304,000 กองการศึกษาฯ 161,540 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
161,540 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
 งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนิน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

1,180,000 กองการศึกษาฯ 574,760 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
574,760 บาท 

4 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต่าบล
โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

804,804 กองการศึกษาฯ 180,877.20 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
180,877.20บาท 

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

240,000 กองการศึกษาฯ 100,000 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
100,000 บาท 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

571,950 กองการศึกษาฯ 444,160 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
444,160 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
 งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนิน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร       

1 โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

100,000 ส่านักปลัด 2,800 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
2,800 บาท 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

8,000 ส่านักปลัด 8,000 ด่าเนินการวันท่ี 
 2 กุมภาพันธ์ 2564 

ด่าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

3 โครงการจัดท่าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

.300,000 กองคลัง 81,000 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด่าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
81,000บาท 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่าเภอบ่าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

30,000 ส่านักปลัด 30,000 ด่าเนินวันท่ี           
6 มกราคม 2564 

ด่าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลความส าเร็จการดเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ  6  เดือน 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตั้งงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

17 85 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

22 84.62 5 22.73 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

9 69.23 6 66.67 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6 100 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร 
 

7 50 4 57.14 

รวม 61 77.22 15 24.59 
 
จ่านวนโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.59 ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2564  


