
ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ.บ าเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ 

ที่   ชย 72001/      วันที่     7    เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2564) 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนิน ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ชุด 

ด้วย งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการจัดท า
สรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือน  (ระหว่างวันที่        
1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                  (นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์) 

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      

   (นายกิติศักดิ์  แฮดดี) 
                                                      ผูอ้ านวยการกองชา่ง รักษาราชการแทน   

    หัวหน้าส านักปลัด 
เรียน  นายก อบต. 
        - เพ่ือโปรดทราบ 
        - เห็นควรด าเนินการน าเข้าเว็บไซต์ อบต. เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 
   (นา งสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 
                           ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์
ความเห็น นายก อบต. 

-รับทราบ 
-ให้น าข้อมูลน าเข้าเว็บไซต์ อบต. เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

 
(นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 

บันทึกข้อความ 



สรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ 
2565 

โครงการ งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

16 2,864,600 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

22 13,868,400 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

11 3,281,600 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6 160,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร 
 

6 358,000 

รวม 61 20,932,600 
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ตารางท่ี 2 จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จะด าเนินการใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ าสามัคคี หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

201,000 
 

2 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

203,000 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายคลองหักทาม 
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

73,800 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายจากบ้านนาง
อ่ิง-บ้านนางร าพรรณ บ้านทุ่งโปร่ง  หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

49,900 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายนัด-บ้านนายสุนทร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

214,000 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ศรนริน บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

104,000 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้าน
กุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    202,000  
 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าวัด
โปร่งมีชัย บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    106,000  
 

9 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    216,000  
 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแสง บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    204,000  
 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองหักทามช่างที่ 2
บ้านคลองสันติธรรม หมูที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

82,700 
 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกสามพี่น้องช่วง
แยกหนองกระทุ่ม-โคกหินตั้ง บ้านสามหลังพัฒนา        
หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

159,200 
 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดงชัยพันธ์  
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

287,000 
 

14 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

465,000 
 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรายทางแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

99,000 
 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรายทางแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

198,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

งบประมาณ 
แหล่งที่มา ตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 โครงการส ารวจข้อมูลจ าสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
10,000 

2 โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

240,000 

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

80,000 

5 โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะ
ยากจน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

100,000 

7 โครงการฝึกอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

8 โครงการฝึกอบรมทักษะการผูก และจับจีบผ้าประดับ
ตกแต่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าซาลาเปา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

10 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000 

12 โครงการโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

100,000 

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

14 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

16 โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

15,000 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

18 โครงการอบรมเพ่ิมศัยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
คณะท างานกลุ่มสตรีต าบล 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

15,000 

19 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

   8,373,600  
 

20 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

4,504,800 
 

21 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

22 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

80,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
    108,045  

 
2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
    373,800  

 
3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
   1,243,255  

 
4 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต าบล

โคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
      778,000  

 
5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน

อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
      240,000  

 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
338,500 

 
7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
30,000 

 
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์

เกมส์" 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
200,000 

 
9 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
100,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ 

แหล่งที่มา ตั้งไว้ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10 โครงการคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
20,000 

11 โครงการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของจังหวัด
ชัยภูมิจัดงานร าถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาล
ประเพณีบุญเดือนหก 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ส ารวจแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
10,000 

2 ก่อสร้างรั้วหรือแนวเขตหรือแนวกันไฟที่สาธารณประโยชน์
และเสาหรือมุดหลักก าหนดแนวเขต 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000 

3 ปรับปรุงพื้นท่ีทิ้งขยะและก าจัดมูลฝอย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

4 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

5 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร   
1 โครงการจัดการเลือกตั้ง ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
300,000 

2 โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

8,000 

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

.350,000 

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

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

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้าง  
                   พื้นฐาน 

      

1 โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ าสามัคคี หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

201,000 
 

   
 

2 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

203,000 
 

   
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายคลองหักทาม 
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

73,800 
 

   
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายจากบ้านนาง
อ่ิง-บ้านนางร าพรรณ บ้านทุ่งโปร่ง  หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

49,900 
 

   
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายนัด-บ้านนายสุนทร บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

214,000 
 

   
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ศรนริน บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

104,000 
 

   
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้าน
กุดตาลาด หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    202,000  
 

   
 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าวัด
โปร่งมีชัย บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    106,000  
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    216,000  
 

   
 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายแสง บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    204,000  
 

   
 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองหักทามช่างที่ 2
บ้านคลองสันติธรรม หมูที่ 11 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

82,700 
 

   
 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกสามพี่น้องช่วง
แยกหนองกระทุ่ม-โคกหินตั้ง บ้านสามหลังพัฒนา        
หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

159,200 
 

   
 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดงชัยพันธ์  
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

287,000 
 

   
 

14 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

465,000 
 

   
  

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรายทางแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

99,000 
 

   
 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรายทางแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

198,000 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน (+/-) แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

1 โครงการส ารวจข้อมูลจ าสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

10,000    
 

2 โครงการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

240,000    
 

3 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000 +180,00  
 

 
  

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

80,000    
 

5 โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000    
 

6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะ
ยากจน 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

100,000    
 

7 โครงการฝึกอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

8 โครงการฝึกอบรมทักษะการผูก และจับจีบผ้าประดับ
ตกแต่ง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

9 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าซาลาเปา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

งบประมาณ โอน 
(+/-) 

แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

10 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000    
  

12 โครงการโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

100,000    
 

13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000    
 

14 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000    
 

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

16 โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

15,000    
 

17 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

งบประมาณ โอน 
(+/-) 

แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     
 

18 โครงการอบรมเพ่ิมศัยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
คณะท างานกลุ่มสตรีต าบล 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

15,000    
 

19 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

   8,373,600  
 

   
 

20 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

4,504,800 
 

   
 

21 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000    
 

22 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

80,000   
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 2565 
    108,045  

 
   

 

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

    373,800  
 

   
 

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

   1,243,255  
 

   
 

4 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต าบล
โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

      778,000  
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

      240,000  
 

   
 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

338,500 
 

   
 

7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000 
 

   
 

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์
เกมส์" 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

200,000 
 

   
 

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

100,000    
 

10 โครงการคลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

11 โครงการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของจังหวัด
ชัยภูมิจัดงานร าถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาล
ประเพณีบุญเดือนหก 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน (+/-) แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

1 ส ารวจแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

10,000    
 

2 ก่อสร้างรั้วหรือแนวเขตหรือแนวกันไฟที่
สาธารณประโยชน์และเสาหรือมุดหลักก าหนดแนวเขต 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000    
 

3 ปรับปรุงพื้นท่ีทิ้งขยะและก าจัดมูลฝอย ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

4 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
 

5 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000    
 

6 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร       

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

300,000 +225,000  
 

 
 

2 โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี     
ต่าง ๆ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

20,000    
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
งบประมาณ โอน 

(+/-) 
แผนการด าเนินงาน 

แหล่งที่มา ตั้งไว้  ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

8,000     

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

.350,000     

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

30,000     

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 2565 

50,000     
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตามโครงการที่บรรจุในแผนด าเนินงาน 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 

 งบประมาณ 
ที่อนุมัติ 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนิน 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้าง  
                   พื้นฐาน 

      

1 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

465,000 
 

กองช่าง 459,000 เดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565 

ด าเนินการ
ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน
ตามสัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข     
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      

1 โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

200,000 กองสาธารณสุขฯ 199,000 เดือน มกราคม 
2565 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

50,000 ส านักปลัด 38,010 ครั้งท่ี 1  
ระหว่างวันท่ี       
29 ธันวาคม 

2564 -              
4 มกราคม 2565 

ด าเนินการ      
ครั้งท่ี 1 
เรียบร้อยแล้ว 
เบิกจ่ายไปแล้ว 
38,010บาท 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
 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 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

8,373,600 กองสวัสดิการ
สังคม 

3,931,200 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว 
3,931,200บาท 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

4,504,800 กองสวัสดิการ
สังคม 

2,394,800 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2563 – 30 

กันยายน 2563 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว 
2,394,800บาท 

4 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

30,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

15,000 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2564 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
15,000บาท 

5 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

80,000 ส านักปลัด 80,000 เดือน มกราคม 
2565 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
 งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนิน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

108,045 กองการศึกษาฯ  
 
 
 

     
     378,785 

 
 
 

ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 
 

 
 
 
ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
378,785 บาท 

2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

373,800 กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

338,500 กองการศึกษาฯ 

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

1,243,255 กองการศึกษาฯ 621,600 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
621,600 บาท 

6 จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตต าบล
โคกเริงรมย์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

778,000 กองการศึกษาฯ 313,050.24 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
313,050.24
บาท 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการที่บรรจุใน 

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 
 งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
เจ้าของ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนิน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จ
ของการ

ด าเนินงาน 
จากการ

ติดตามและ
ประเมนผล 

แหล่งที่มา    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร       

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

525,000 ส านักปลัด 531,376 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 31 

มกราคม 2564 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2564 

8,000 ส านักปลัด 8,000 ด าเนินการวันท่ี 
 มกราคม 2565 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

.350,000 กองคลัง 83,000 ระหว่าง 1 ตุลาคม 
2564 – 30 

กันยายน 2565 

ด าเนินการถึง 
เดือน มีนาคม 
2565 เบิกจ่าย
ไปแล้ว  
83,000บาท 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

2565 

30,000 ส านักปลัด 30,000 ด าเนินวันท่ี           
24 มีนาคม 2565 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ  6  เดือน 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตั้งงบประมาณ โครงการที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

16 26.23 1 6.25 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

22 36.07 5 22.73 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

11 18.03 6 54.54 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6 9.84 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร 
 

6 9.80 4 66.67 

รวม 61 100 16 26.23 
 
จ านวนโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติงานได้ รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 26.23 ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  


