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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ไฟฟูาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
ภายในต าบลโคกสง่า  

-  เพ่ือให้ราษฎรในต าบล
โคกสง่าได้รับความสะดวก 
ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

ปรับปรุงระบบ ซ่อมแซม 
ไฟฟูาหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โคกสง่า จ านวน 10 หมู่บ้าน 

50,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้ราษฎรในต าบล
โคกสง่าได้รับความ
สะดวก ในการ
ด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

 กองช่าง 

2 โครงการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค  

-  เพ่ือให้ราษฎรในต าบล
โคกสง่าได้รับความสะดวก 
ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

50,000
(อบต.) 

  ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ 
 

 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านในต าบล โคกสง่า  

เพ่ือให้มีน้ าสะอาดได้
มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาแบบ
ผิวดิน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบริโภค  
 

30,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ได้มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ทั่วถึง 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้านในต าบล 
โคกสง่า 
 

เพ่ือให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวใช้ในการสื่อสาร
ประจ าวัน อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว ให้
ได้มาตรฐาน เสียงตามสาย 
หมู่บ้าน  

20,000 
(อบต.) 

7,540 21 มี.ค. 63 ให้มีการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวใช้
ในการสื่อสาร
ประจ าวัน อย่าง
ทั่วถึง 

 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรั้ว
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

-เพื่อก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า
ให้สง่างามยิง่ขึ้น 
 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสง่าให้สงา่ให้เป็น
ระเบียบ สวยงามและเพื่อ
ปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ได้รับอันตรายจากรถที่สัญจร
ไป – มา  

โดยท าการก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่าให้
สง่า ขนาด กว้าง 25 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

150,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สวยงามยิง่ขึ้น
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสง่า
ให้สง่าให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการรณรงค์วันสตรี
สากล  วันที่ 8 มีนาคม 
 

-เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้
ท ากิจกรรมร่วมกันในวัน
สตรีสากล 
- เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาท
มากขึ้นเท่าเทียมกับผู้ชาย 
และเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมสามารถเป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วัน
สตรีสากลร่วมกับทางอ าเภอ
พลกิจกรรมร่วมกัน จ านวน 
1 ครั้ง / ปี 

3,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

ได้รับการส่งเสริมการ
มีบทบาทมากขึ้นเท่า
เทียมกับผู้ชายและ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

 ส านักปลัด 

2 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของ
ครัวเรือน 

เพ่ือช่วยเหลือครัวเรือนที่
ยากจน 

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพครัวเรือนที่ยากจน  

50,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

ผู้ยากจนยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
การด าเนินชีวิต 

 ส านักปลัด 

3 โครงการตั้งจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน (ห้วง
เทศกาลปีใหม่  และ  
สงกรานต์หรือตามที่ได้รับ
การร้องขอ) 

เพ่ือให้บริการประชาชนใน
การสัญจรไปมา ได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดตั้งจุดตรวจ และจุด
บริการประชาชน ในต าบล
ในห้วงเทศกาลต่างๆเช่น 
- เทศกาลสงกรานต์ 
- เทศกาลปีใหม่ 
- หรือตามท่ีได้รับการร้อง
ขอ) 

90,000
(อบต.) 

20,420 15 ม.ค. 63 บริการประชาชนใน
การสัญจรไปมา 
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรร

ค 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการจัดงานพิธี
ชุมนุมสวนสนาม “วัน 
อปพร.” ประจ าปี 
(22 มีนาคม) 

-  เป็นการเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก 
อปพร. ที่ได้เสียสละท างานเพื่อ
สังคมด้วยดีตลอดมา และเป็นผู้
เสียสละบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 

จัดงานพิธีชุมนุมสวน
สนาม “วัน อปพร.” 
ประจ าปี  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

10,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

 เป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก อปพร. ที่ได้
เสียสละท างานเพ่ือสังคม
ด้วยดีตลอดมา 

 ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  

-  เพ่ือเป็นการเฝูาระวังไม่ให้ยา
เสพติดกลับมาระบาดอีก 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมร่วมกัน จ านวน 
1 ครั้ง/ ปี 

3,000
(อบต.) 

3,000 26 มิ.ย. 63  เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ส านักปลัด 

6 รณรงค์ต่อต้านวันงด
สูบบุหรี่โลก 
 (31 พฤษภาคม) 

-  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ และเพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลมีสุขภาพดีไม่ติดบุหรี่ 
 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์
ให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง 
/ ปี 

3,000
(อบต.) 

3,000 26 มิ.ย. 63 เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่
ยุ่งเกี่ยวกับบหุรี่จ านวน ผู้
สูบบุหรี่ลดลง 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรร

ค 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
ประจ าปี  

-เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปสนใจเล่น
กีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
-เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และกติกาสังคม 
 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน  10 หมู่บ้าน  
1  ครั้ง / ปี 

100,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปสนใจเล่น
กีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและ
กติกาสังคม 

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ของ (อปพร.) 

- เพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านการปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน  การปฐม
พยาบาล  การปูองกันและระงับ
ไฟปุา  พร้อมทั้งรับเทคนิค
ใหม่ๆ ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ส าหรับการฝึกอบรม 
(ทบทวน)  อปพร. ผู้เคย
ผ่านการฝึกอบรม รุ่นละ 
50 คน ระยะเวลา 5 วนั 
 

50,000 
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  การปฐม
พยาบาล  การปูองกันและ
ระงับไฟปุา  พร้อมทั้งรับ
เทคนิคใหม่ๆ ในการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรร

ค 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

9 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เพื่อให้หน่วยงานที่ปฏิบตัิมีความ
พร้อม มีความคล่องตัวและเข้าใจ
ขั้นตอนในการปฏบิัติเมื่อเกิดภัย 
- เพื่อให้การบริหารจัดการสา
ธารณภัยที่มีความจ าเป็นในพื้นที่ 
ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
 - เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรม
ทบทวนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนประชาชนทั่วไป/
สถานที่ราชการในเขต 
อบต.โคกสง่า  
 

30,000  ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ปฏบิัติมีความ
พร้อม มีความคล่องตัวและ
เข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัยการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่มีความจ าเป็น
ในพื้นที่ และลดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

 ส านักปลัด 

10 โครงการค่าจ้างเหมา
อัดน้ ายาถังดับเพลิง
ประจ าหมู่บ้าน 

-  เพื่อเป็นการปูองกันระงับเหตุ
ไฟไหม้ฉุกเฉินในเบื้องต้น 

เติมน้ ายาถังดบัเพลิง 
จ านวน 20 ถังและเติม
น้ ายา CO2จ านวน 5 ถัง 

15,000  ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการปูองกันระงับเหตุไฟ
ไหม้ฉุกเฉินในเบื้องต้น 

 ส านักปลัด 

11 โครงการ To be 
number One    

-   เพื่อการรณรงค์ปลูกจิตส านึก 
และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
-    เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กันทาง
จิตใจให้แก่เยาวชน 
-   เพื่อการสร้าง และพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อเป็น ที่ให้สมาชิก เข้า
มามีส่วนร่วม และดูแล
ช่วยเหลือกันและกัน
ระหว่างสมาชิก เช่น 
กิจกรรม ด้านการดนตรี, 
กีฬา, ศิลปะ ฯลฯ 
 

120,000  ไม่ได้
ด าเนินการ 

รณรงค์ปลูกจิตส านึก และ
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด เสริมสร้างภูมคิุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน และ
การสร้าง และพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรร

ค 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

12 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์อื่นๆ (โรค
ไข้เลือดออก) 

เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจา
ระร่วง, วัณโรค, โรคเรื้อน, 
ไข้หวัดนก,  และโรคฉ่ีหนู (เลป
โตสไปโรซีส) และโรคอื่นๆ  

ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์อื่นๆ จัดซื้อ
สารเคมีพ่นหมอกควัน 
ปูองกัน โรคไข้เลือดออก 

43,500   ไดปู้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจาระ
ร่วง, วัณโรค, โรคเรื้อน, 
ไข้หวัดนก,  และโรคฉี่หนู 
(เลปโตสไปโรซีส) และโรค
อ่ืนๆ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หมวดอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุนศูนย์ต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด อ าเภอพล  

เพ่ือสนับสนุนในการ
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอ
พล จ านวน 1 ครั้ง  / ปี  

30,000 
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด 

 ส านักปลัด 

2 อุดหนุน ศศตส.
(จังหวัด.) ตาม
โครงการปูองกัน
และเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดไม่ให้
ระบาด 

อุดหนุน ศศตส.จ.ตาม
โครงการปูองกันและเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติด
อุดหนุน 1ครั้ง / ปี  

20,000 
(อบต.) 

20,000 11 ธ.ค. 62 เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด 

 ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนให้เกิดการตื่นตัว
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้หมดไปจากท้องถิ่น 
- เพ่ือสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมในการลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดให้
หมดสิ้นไปจากท้องถิ่น  

เป็นการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ หรือ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

20,000 
(อบต.) 

8,400 26 ธ.ค. 62 เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ น าชุมชนให้ เกิดการ
ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้หมดไปจาก
ท้องถิ่น และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดให้หมดสิ้น
ไปจากท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หมวดอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
รักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
 

เพ่ือประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
รักษาความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
15,000 บาท จ านวน  10 
หมู่บ้าน อุดหนุน1ครั้ง / ปี  

100,000 
(อบต.) 

100,000 26 ธ.ค. 62 คณะกรรมการ หมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน ได้รักษา
ความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

 ส านักปลัด 

5 โครงการอุดหนุน
สถานีต ารวจ 
อ าเภอพล 

เพ่ืออุดหนุนสถานีต ารวจ
ตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในหมู่บ้านและชุมชน 

เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในการปูองกัน
อาชญากรรมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ตาม
โครงการ ฝึกอบรมทบทวน
เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
อาสาสมัครต ารวจบ้าน 
 

30,000 

(อบต.) 

30,000 27 ก.พ. 63 มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและลดปัญหา
อาชญากรรมและปัญหา
ทางเพศ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข (งบกลาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส่วนท้องถิ่นต าบล
โคกสง่า 

- เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโคก
สง่าเพื่อจัดบริการด้าน
สุขภาพของประชาชนในเขต
ต าบล เพ่ือส่งเสริม สวัสดิการ
ชุมชน และสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
ของประชาชนในต าบล  
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโคกสง่า 

120,000
(อบต.) 

107,136 22 พ.ย. 62 ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนได้เข้าถึง
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

 ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลโคกสง่า 

- เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลโคก
สง่า  
-  เพ่ือส่งเสริม สวัสดิการ
ชุมชน และสามารถเข้าถึง
ของประชาชนในต าบล 
  

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
โคกสง่า  

50,000
(อบต.) 

50,000 26 พ.ค. 63 ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสังคมเคราะห์
และสวัสดิการชุมชน 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข (งบกลาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโล
นา  2019 (Covid – 19) 
และการจัดท าหน้ากาก
อนามัย และการปูองกัน
ตัวเอง 

-เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู 
ก. ในการจัดท าหน้ากากอนามยั
ในพื้นที ่อบต.โคกสง่า 
-- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถปูองกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง 
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ราชการให้แก่ประชาชน ในการ
เฝูาระวังและปูองกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-- 19) 
-- เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝาูระวังและ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID- -19) 

จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การปูองกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโลนา  2019 
(Covid – 19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัย 
และการปูองกันตัวเอง  
จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 50 
คน 

50,000 
(อบต.) 

24,444 18 มี.ค. 63 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถ
ปูองกันโรคระบาดด้วย
ตนเอง และสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ประชาชนในการเฝาู
ระวังและปูองกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- -19) 
 

- 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการอุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนต าบล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 
/ ป ี

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการส่งเสริม
สนับสนนุวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมา

ณ 
งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

 เพ่ือรณรงค์ไข้เลือดออก 
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และลดอัตราการ
ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก  สู่
ประชาชนในต าบล 
 

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้  
จ านวน 1 ครั้ง / ปี  

3,000
(อบต.) 

3,000 26 มิ.ย. 63 เป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกสู่
ประชาชนในต าบล 

 ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์กู้ชีพต าบลโคก
สง่า  

เพ่ือให้บริการรับส่งผู้ปุวย
ฉุกเฉินของศูนย์กู้ชีพต าบล
โคกสง่า เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 

ส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่า จ านวน  1 ครั้ง 
/ ปี( บริการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์ 1669)  

612,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้บริการรับส่งผู้ปุวย
ฉุกเฉินของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่า เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการ 

- เพ่ือให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและช่วยเหลือด้าน
การแพทย์และค่าใช้จ่าย  แก่
คนพิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
- เพ่ือเสริมศักยภาพในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันที่ 
ส าคัญในการด ารงชีวิตของคน
พิการ, ผู้สูงอายุ   และผู้ที่มี
ความจ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ เพ่ือ
ส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิการบริการอันเป็น
สาธารณะโดยปราศจาก
อุปสรรค 
 

ผู้พิการตามพระราชบัญญัติ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะ
ที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ/
บุคคลที่อยู่ในระยะที่
ต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ได้รับ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพตาม
ศักยภาพ สมารถ
ด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติ มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ 

-  เพื่อเป็นการเฝูาระวังโรค
เอดส์ 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่ง
เก่ียวภาวะเสี่ยงกับโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้
ความรู้  
เรื่องโรคเอดส์ จ านวน 1 ครั้ง 
/ ปี   

3,000
(อบต.) 

 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 ประชาชนทั่วไป, 
เด็ก,  และ เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงไมเ่ป็นโรค
เอดส์ 

 ส านักปลัด 

5 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
อ่ืนๆ 

เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคอุ
จาระร่วง, วัณโรค, โรคเรื้อน, 
ไข้หวัดนก,  และโรคฉี่หนู 
(เลปโตสไปโรซีส) และโรค
อ่ืนๆ  

ค่าจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์อ่ืนๆ เช่น ยา
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า, เข็ม
ฉีดยา, ยาคุมก าเนิด, ยารักษา
โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ และ
หรือโรคระบาดอ่ืนๆ 

30,000
(อบต.) 

  ได้ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก และ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 
โรคอุจาระร่วง, วัณโรค
, โรคเรื้อน, ไข้หวัดนก,  
และโรคฉี่หนู (เลปโตส
ไปโรซีส) และโรคอื่นๆ 

 ส านักปลัด 

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ทันสถานการณ์ ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่าย ในการออกส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโตรงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า จ านวน 1 
คร้ัง / ป ี

3,000 
(อบต.) 

- 14 – 17 
ก.พ. 63 

ให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ทัน
สถานการณ์ ตาม
โครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 โครงการปูองกันโรค
ทีม่าตามฤดูกาล
ประจ าปีการศึกษา 
2562 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ายา 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการ
ท าความสะอาดศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ปราศจากโรค และ
พาหน าโรคอื่นๆ ที่มาตาม
ฤดูกาล 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
น้ ายา ค่าวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ 
ในการท าความสะอาดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ปราศจาก
โรค และพาหน าโรคอื่นๆ 
ที่มาตามฤดูกาล  

5,000
(อบต.) 

5,000 26 มี.ค. 63 ได้มีน้ ายา คา่วัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ ในการท าความ
สะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ให้ปราศจากโรค และพา
หน าโรคอื่นๆ ที่มาตาม
ฤดูกาล 

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนศูนย์ ผู้ปุวย
เอดส์ (HIV) ของอ าเภอ
พล  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ผู้ปุวย
เอดส์  (HIV) อ าเภอพลให้
ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนศูนย์ ผู้ปุวยเอดส์ 
(HIV) 
จ านวน  1  ครั้ง / ป ี

30,000
(อบต.) 

- 

 

   ศูนย์ผู้ปุวยติดเชื้อเอดส์ 
(HIV) ในอ าเภอพลให้
ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่ม
โอกาสให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ 
(HIV) เข้าถึงบริการของ
ศูนย์ 

 ส านักปลัด 

9 โครงการพ่นหมอกควัน 
ปูองกัน และก าจัดโรค
ไข้เลือดออก 
(มิ.ย. – ก.ย.63) 

เพื่อลดไข้เลือดออก ปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  สู่ประชาชนใน
ต าบล 

เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

20,000 6,500 29 ต.ค. 62 ลดไข้เลือดออก ปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และลดอัตรา
การปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  สู่ประชาชน
ในต าบล 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หมวดอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการอุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอพลเหล่ากาชาดจงัหวัด
ขอนแก่น (เหล่ากาชาดอ าเภอ
พล) 

เพื่อการอุดหนุนที่ท าการอ าเภอ
พล และจังหวัด (เหล่ากาชาด
อ าเภอพล) ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

อุดหนุนที่ท าการอ าเภอพล 
(เหล่ากาชาดอ าเภอพลเหล่า
กาชาด) 1 ครั้ง / ป ี
  

15,000
(อบต.) 

  ได้รับการอุดหนุนทีท่ า
การอ าเภอพล และ
จังหวัด (เหล่ากาชาด
อ าเภอพล) ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

 ส านักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนที่ท าการ
จังหวัดขอนแก่น (เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น)  
 

เพื่อการอุดหนุนที่ท าการอ าเภอ
พล และจังหวัด (เหล่ากาชาด
จังหวัด) ให้มีประสิทธิภาพใน
การบรหิารจัดการ 

อุดหนุนที่ท าการจังหวัด
ขอนแก่น (เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น) 1 คร้ัง / ปี  

20,000
(อบต.) 

  ได้รับการอุดหนุนทีท่ า
การอ าเภอพล และ
จังหวัด (เหล่ากาชาด
จังหวัด) ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

 ส านักปลัด 

3 โครงการ ส่งเสริม สนบัสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
(อุดหนุน) 

เพื่อเป็นการสนับสนนุกิจกรรม
งานรัฐพิธีตา่งๆ  

ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธีตา่งๆ 1 คร้ัง / ปี  

10,000
(อบต.) 

  เป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก (สาย
ลานกีฬาอเนกประสงค์ – 
นานาย)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

ปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหิน
คลุกกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
488 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รวมปริมาณหินคลุก 
146.4 ลบ.ม. 

104,754
(อบต.) 

104,754 30 พ.ต. 
63 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายหนองปุาช้า)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.  
 

154,000
(อบต.) 

150,000 20 ส.ค. 
63 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายรอบ
หมู่บ้าน) บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

โดยการขยายผิวจราจร ถนน คสล.
จ านวน 20 จุด 
จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.25 
เมตร ยาว 3 เมตร หนา 0.15 เมตร   
จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.40 
เมตร ยาว 6.40 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.65 
เมตร ยาว 6.85 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.95 
เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.90 
เมตร ยาว 7.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20 
เมตร ยาว 2.20 เมตร หนา 0.15 ม. 
จุดท่ี 7 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.05 
เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.15 ม 

254,990
(อบต.) 

208,000 1 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ปี 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายรอบ
หมู่บ้าน) บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

จุดท่ี 8 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.25 
เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.35 
เมตร ยาว 2 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 10 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.25 
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.05 
เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 12 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.75 
เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 13 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 14 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20 
เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 15 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.75 
เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 16 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.90 
เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.90 
เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

254,990
(อบต.) 

208,000 1 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ปี 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายรอบ
หมู่บ้าน) บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

จุดท่ี 8 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.25 
เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.35 
เมตร ยาว 2 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 10 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.25 
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 11 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.05 
เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 12 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.75 
เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 13 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 14 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.20 
เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 15 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.75 
เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 16 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.90 
เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดท่ี 17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.90 
เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

254,990
(อบต.) 

208,000 1 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ปี 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายรอบ
หมู่บ้าน) บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

จุดที่ 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
1.20 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
0.70 เมตร ยาว 44 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 20 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 12.20 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ีนที่ไม่
น้อยกว่า.349.71 ตร,ม. 
 

254,990 208,000 1 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ปี 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการปรับปรุง
ก่อสร้างถนน คสล.  
(สายรอบหมู่บ้านบ้าน
หนองบะ)  
หมู่ที่ 3  

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนน คสล. จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
8.00 เมตร ยาว 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.  
 

413,884
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอดปี 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ทีใ่ช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนน คสล.  
(สายรอบหมู่บ้านบ้าน
หนองบะ)  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

โดยท าการปรับปรุงก่อสร้างถนน 
คสล. จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 
เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 640 ตร.ม.  

413,884 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
(สายรอบหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่
ทาง 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
613.30 ตร.ม.  

362.605 
(อบต.) 

495,000 31 ม.ค. 
63 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  
(สายนายบัญญัติ – นาง
บัว  ชาปัญญา)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 กว้าง 1.75 เมตร ยาว 
25.60 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 
23.40 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 77.56 ตร.ม.  

49.199 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านหนองมน – บ้าน
หนองไผ่)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. 

113,083
(อบต.) 

117,500 11 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

9 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. 
(สายศาลาประชาคม – วัด
แสงธรรม)  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการปรับปรุง ถนน 
คสล. ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
401.29 ตร.ม.  

236,766
(อบต.) 

 

231,000 30 ส.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านไพรโรจน์ – บ้าน
โนนขี้เหล็ก)  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.  

163.848 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

11 โครงการขยายผิวจราจร 
ถนน คสล. (สายนายนิยม – 
นายปรีชา)  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยการขยายผิวจราจร ถนน คสล.
จ านวน 4 จุด 
จุดท่ี 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.80 
เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 
เมตร   
จุดท่ี 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.77 
เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.85 
เมตร ยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดท่ี 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.95 
เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 177.68 ตร.ม.  

113.985 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายบ้านโนนพริก – หนอง
ส าโรง) 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
91 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 455 
ตร.ม.  
 

293.000 
(อบต.) 

270,000 21 มิ.ย. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายถนนลาดยาง – บ้าน 
ผอ.วาทิต) 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม.  
 

172.402 
(อบต.) 

156,000 28 มิ.ย. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

14 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. 
(สายนายลือชัย – นางนวล)  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการปรับปรุงงถนน 
คสล. ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 210 ตร.ม.  
 

126,111
(อบต.) 

121,000 6 ก.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายซอยบ้านแม่จันทร์ – 
แยกบ้านนายทวีโชค วงษ์
เวียน ) 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.  
จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
4.50 เมตร ยาว 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร ยาว 79 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 289.30 
ตร.ม.  

176.238(
อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.ยุทศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

16 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก  
(สายหนองทับควาย)  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

ปรับปรุงถนนดิน โดยการลง
หินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รวมปริมาณหินคลุก 84 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.30 x 1.00  
 

64,868
(อบต.) 

45,000 3 มี.ค. 63 มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
(สายนานายลิต้า – นายบุญ
เส็ง) 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สัญจร
ไปมาได้สะดวกภายใน
ต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม.  
 

361,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมา

ณ 
งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์  สื่อการเรียน 
การสอน (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  

-  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กที่ ดี เก่ง และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
-  เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน ให้เด็กได้เรียนอย่างมี
ความสุข และปลอดภัย 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน 
การสอน,งานผ้าบัณฑิตน้อย  
-   จัดหาครุภัณฑ์ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

93,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีสื่อการเรียน การ
สอนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับวัย 

 กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์  สื่อการเรียน 
การสอน (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  (ศ.พ.ด.) 

-  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กที่ ดี เก่ง และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน การ
สอน,งานผ้าบัณฑิตน้อย จัดหา
ครุภัณฑ์  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เช่น 
-แบบเรียน  

11,000
(อบต.) 

13,340 19 พ.ค. 
63 

พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กเล็กท่ี ดี เก่ง และ
มีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
 

 กอง
การศึกษา 

3 โครงการมอบ
หนังสือพิมพ์ 

-  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รัก
การอ่านหนังสือ 
-  เพ่ือให้ประชาชนได้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
บ้านเมือง ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

จัดหาหนังสือพิมพ์ ให้กับ
สถานศึกษาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสงา่ 
อบต.โคกสง่า และ หมู่บ้านใน
เขตต าบล  จ านวน 10 
หมู่บ้าน หนังสือพิมพ์  14 
ฉบับ / วนั 

85,400
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ประชาชนรักการอ่าน
หนังสือ และได้
ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์บ้านเมือง 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ส านักปลัด 



42 

 

    

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการสงเคราะห์ชุด
นักเรียนส าหรับเด็ก
ยากจน ขาดแคลนทุน
ทรัพย์  

-  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน 
ขาดแคลนให้มีเสื้อผ้าสวมใส ่
-  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 -  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
เด็กที่ขาดแคล 

สงเคราะห์ชุดนักเรียนส าหรับ
เด็กยากจน และขาดแคลน 

15,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กยากจน ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีเสื้อผ้า
สวมใส่มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและมีขวัญ
ก าลังใจ 

 กอง
การศึกษา 

5 โครงการจัดหาสวัสดิการ
ให้กับเด็กนักเรียน 
(อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า 

-  เพื่อให้เด็กเล็กของ อบต. 
โคกสง่ามีสวัสดิการที่ด ี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในการให้บริการ
เด็กในเขตต าบลโคกสงา่ 

จ้างเหมา รถรับส่ง เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 2 
เทอม 

161,700
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กเล็กของ อบต.โคก
สง่ามีสวัสดิการที่ดี 
และมีศักยภาพในการ
ให้บริการในเขตต าบล
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ  

-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงความสามารถที่
เหมาะสมกับเพศและวัย  
-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้พฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

จัดกิจกรรมการละเล่น เช่น 
งานวชิาการ, การเล่นเกมส์ 
และการแสดงออกของเด็ก
เหมาะสมกับวัย ให้กับเด็ก 
และเยาวชน ในเขตต าบล  

100,000
(อบต.) 

99,980 11 ม.ค. 62 เด็กและเยาวชนได้
แสดงความรู้
ความสามารถ ที่
เหมาะสม กับเพศและ
วัย 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ของโรงเรียนในเขต อบต.โคก
สง่า  

–เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี) - เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่นักเรียน
ภายในต าบลโคกสง่า  
- เพื่อฝึกการทดสอบลูกเสือ 
เนตรนารี รู้จักการท างานเปน็
ระบบหมู่คณะ 

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือ – เนตร
นารี ของโรงเรียนใน
เขตต าบลโคกสง่า  

30,000
(อบต.) 

30,000 24 ธ.ค. 62 ผู้เรยีนมีพัฒนาการ และ
มีความสามัคคีในหมู่
นักเรียนในต าบลและ 
ทดสอบลูกเสือ เนตร
นารี รู้จักการท างานเป็น
ระบบหมู ่

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน
อาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
- เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารครบ 
5 หมู่ และหลักโภชนาการ 
- เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล  

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ)  

269,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

9 โครงการสมทบ อาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า 
ประจ าปีการศึกษา 
 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดื่มนม  
- เพ่ือสร้างสุขภาพให้กับ
เด็ก แข็งแรง เพื่อ 
ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล 

สมทบจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)ให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกสง่า จ านวน 3 
โรงเรียน  
  

52,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

10 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 
ขวบ) ประจ าปีการศึกษา 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดื่มนม  
เพ่ือสร้างสุขภาพให้กับ
เด็ก แข็งแรง เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ) 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

111,826
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

11 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่าประจ าปี
การศึกษา 2562 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการดื่มนม  
- เพ่ือสร้างสุขภาพให้กับ
เด็ก แข็งแรง  
เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนใน
เขต อบต.โคกสง่า 
จ านวน 3 โรงเรียน 

695,356
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

12 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขต อบต.โคกสง่า 
ประจ าปีการศึกษา 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร
ครบ 5 หมู่ และหลัก
โภชนาการ 
- เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  

จัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนในเขต อบต.โคก
สง่า ทุกโรงเรียน ได้รับ
อาหาร100 % จ านวน 
3 โรงเรียน 

1,564,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
ดนตรี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนเด็กในการเล่น
ดนตรี เพ่ือช่วยในการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย 
พัฒนาทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ และพัฒนาทางด้าน
สังคม  

จัดหาครูที่มีความรู้
ทางด้านดนตรีมาช่วย
ฝึกสอน 

252,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะในการเล่นดนตรี 
เป็นการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรร

ค 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

14 โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เช่น สังคม อารมณ์ 
ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

เป็นการส่งเสริม กิจกรรม
การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ทั้งเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 
ในวันส าคัญต่างๆ นักเรียน /
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก /ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก และ ผู้ปกครอง  
จ านวน 70 คน/รุ่น 

23,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้รับการ ส่งเสริม 
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านต่างๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

 กอง
การศึกษา 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก /ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เชน่ สังคม อารมณ์ 
ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สบืสาน 
ประเพณี ในวันส าคัญตา่งๆ  

เป็นการส่งเสริม กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ 
สืบสาน ประเพณี ในวนัส าคัญ
ต่างๆ 

20,000
(อบต.) 

20,000 26 มี.ค. 
63 

ได้รับการ ส่งเสรมิ 
กิจกรรมการเรียนรูด้้าน
ต่างๆ เช่น สังคม อารมณ์ 
ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบ
สาน ประเพณี ในวัน
ส าคัญต่างๆ  

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน 
การแข่งขันกีฬาของโรงเรียน 
ในเขตต าบลโคกสง่า  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก
นักเรียนในเขตต าบลได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาและสรา้ง
ความสามัคคีในโรงเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบล 
จ านวน 4 โรงเรียน 1 คร้ัง / 
ปี 

30,000
(อบต.) 

30,000 7 ม.ค. 63 สนับสนนุ ให้เด็ก
นักเรียนในเขตต าบล
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและสรา้งความ
สามัคคีในโรงเรียน 

 ส านักปลัด 

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้าน/โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลได้เลน่กีฬา และสร้าง
นิสัยการออกก าลังกายเปน็
ประจ า 

จัดหา อุปกรณ์การกีฬา
ให้กับหมู่บ้าน  จ านวน  10 
หมู่บ้านและ 4 โรงเรียน 1 
คร้ัง / ป ี

60,000
(อบต.) 

60,000 27 ก.พ. 62 ส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลได้เลน่กีฬา 
และสร้างนิสัยการออก
ก าลังกายเปน็ประจ า 

 กอง
การศึกษา 

3 โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพและรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ)ประจ าปี 

-  เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย  
-  เพื่อให้ครอบครัวได้มี
กิจกรรมร่วมกัน ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

ประชาชนในต าบล มี
กิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญ
ทางศาสนา 
-  จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 1 คร้ัง / ป ี

60,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการส่งเสริม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทย 

 กอง
การศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรม เยาวชน 
เข้าค่ายพุทธธรรมในต าบล
โคกสง่า  

-   เพ่ือส่งเสริมเด็กเยาวชน 
ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ฝึก
สมาธิ เพื่อให้มีสติ ไม่พ่ึงพา
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้า
ค่ายพุทธรรมในต าบลโคก
สง่า   
จ านวน 1 คร้ัง /ปี  

100,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส่งเสริมเด็กเยาวชน ได้
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ 
ฝึกสมาธิ เพื่อให้มีสติ 
ไม่พึ่งพายาเสพติด 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการประเพณี บุญเดือน
แปด (ทอดเทียน) ประจ าปี  

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

100,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 

6 โครงการสืบสานประเพณี 
และวัฒนธรรม(วันเข้าพรรษา
, วันออกพรรษา)  

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 

7 โครงการงานประเพณีเดือนยี่ 
กุ้มข้าวใหญ่ 

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการประเพณีลอยกระทง ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

100,000
(อบต.) 

99,975 11 พ.ย. 62 ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 

9 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
(12  สิงหาคม ) 

-  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับ
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
-  เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความรักต่อบุพการี 

  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
และการละเลน่ของเด็ก การ
แสดงความรัก ความกตัญญู
ต่อบุพการี มอบดอกมะลิ 
ฯลฯ 1 คร้ัง / ปี  

10,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสที่จะได้พบปะ
พูดคุยกับครอบครัว
อย่างใกล้ชิด เปน็การ
แสดงออกถึงความรัก
ต่อบุพการี  

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

10 โครงการจัดหาธงเฉลิมพระ
เกียรติ 

-   เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีแด่ และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินนีารถ  
-   เพื่อประชาสัมพนัธ์และ
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน
ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนิีนารถ 

จัดหาธงตราสญัลักษณ์ ให้กับ
หน่วยงานราชการ, 
สถานศึกษา, บ้านเรือนราษฎร 
ฯลฯ ไดป้ระดับธงไตรรงค์ 
และ ธงตราสัญลักษณ์ 12  
สิงหาคม 

90,000
(อบต.) 

89,884 6 ส.ค. 62   ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 และแสดงความ
จงรักภักดีแด่
พระองค์  
และ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนประดับธง
ตราสัญลักษณ์เฉลิม
พระเกียรติ  

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มอาชีพในต าบล
โคกสง่า   

-  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มอาชีพ  
-  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคดิการ
ด าเนินงานของกลุ่ม  
-  เพื่อให้กลุ่มมีความเขม้แข็ง
สามารถแข่งขันในตลาดการค้าได ้
- เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง 

โดยการจัดอบรมสัมมนา ให้
ความรู้โดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ (เปูาหมาย จ านวน  
10 กลุ่ม)/ ปี  

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้แลกเปลีย่นแนวคิด
การด าเนินงานของกลุ่ม 
และมีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันในตลาด
การค้าได้ เพ่ิมศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ
กลุ่มให้เข้มแข็ง 

 ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้น   

-เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
เด็กนักเรยีนและประชาชนท่ัวไปมี
รายได้พอเลีย้งชีพ  เพื่อสร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  
-เพื่อเป็นผลติภณัฑ์สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพ 
จ านวน 50 คน/ รุ่น  

50,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากจน กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพิ่ม  มีอาชีพ
เสรมิ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.4   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา  -  เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  และภาวะทาง
โภชนาการของประชาชน  
-เพ่ือเพ่ิม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้แก่แหล่งน้ า 

จัดซื้อพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยใน
สระน้ า ในที่สาธารณะภายใน
ต าบลโคกสง่า เนื่องในวันที่ 
12 สิงหาคม ของทุกปี  

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ประชาชนได้มีการ
ประกอบอาชีพ และ
ภาวะทางโภชนาการ
ของประชาชน ดีขึน้ 
และเพิ่มการ อนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่แหล่งน้ า 

 ส านักปลัด 

2 โครงการ รักษ์ปุา รักษ์น้ า 
รักแผ่นดิน 

-  เพ่ือความร่มรื่น 
-  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
ต าบลและฟ้ืนฟูสภาพปุาชุมชน 
และ เพ่ือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันส าคัญ   

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

สภาพปุาชุมชนมี
ความสมบูรณ์และมี
พ้ืนที่สีเขียวในต าบล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60
ต าบลโคกสง่ามีความ
ร่มรื่น น่าอยู่ 

 ส านักปลัด 

3 ส่งเสริม สนับสนุน 
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลโคกสง่า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต าบลโคกสง่า 

บริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล 
1 ครั้ง / ปี 
 

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ บรรลุ
วัตถุประสงค ์

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.4   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้
ร่วมกับเยาวชนต าบลโคก
สง่า 

ส่งเสริมเยาวชนนักเรียนผู้เป็น
อนาคตของชาติให้มาร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์แทนการหมกมุ่นเรื่อง
ยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
เน้นเรื่องความเสียสละและความ
สามัคคี 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณปุาไม้ที่
นับวันลดน้อยลงทุกวัน เพ่ือลด
โลกร้อนดังท่ีเรารณรงค์กันใน
ปัจจุบัน 

เป็นการเพาะพนัธุ์กลา้ไม้
ร่วมกับเยาวชนต าบลโคกสง่า  
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส่งเสริมเยาวชน
นักเรียนผู้เป็นอนาคต
ของชาติให้มาร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์
แทนการหมกมุ่นเรื่อง
ยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ เน้น
เรื่องความเสียสละ
และความสามัคคี 

 ส านักปลัด 

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาและคุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเปน็สมบตัิของ
แผ่นดิน 

เพ่ือดูแลคุ้มครองปูองกันที่ดินอัน
เป็นสมบัติของแผ่นดิน เช่น การ
ตรวจสอบรางวัดแนวเขตท่ีดินสา
ธารณสมบัติ และการด าเนินการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่
สาธารณะของแผ่นดิน 

ดูแลคุ้มครองปูองกันที่ดินอัน
เป็นสมบัติของแผ่นดิน เช่น 
การตรวจสอบรางวัดแนวเขต
ที่ดินสาธารณสมบัติ และการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลที่สาธารณะของ
แผ่นดิน 

30,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้รับการดูแล
คุ้มครองปูองกันที่ดิน
อันเป็นสมบัติของ
แผ่นดิน 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการ สนับสนุน โครงการ
ต่างๆ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ /พระราช
เสาวนีย์ /พระราชด ารัส 

เป็นโครงการที่พระองค์ทรง
วางแผนพัฒนา และทรง
เสนอแนะให้รัฐบาลร่วม
ด าเนินการตามแนว
พระราชด าริ  มีลักษณะเป็น
โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ 
ทั้งเพ่ือการศึกษา โดย
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารินี้ มีทั้งท่ีเป็น
โครงการระยะสั้น และ
โครงการระยะยาว 

ส าหรับเป็นค่าอาหาร 
วัสดุ – อุปกรณ์ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ /พระราช
เสาวนีย์ /พระราชด ารัส 

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้มีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ทั้งเพ่ือ
การศึกษา โดย
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด ารินี้ มีทั้งท่ี
เป็นโครงการระยะ
สั้น และโครงการ
ระยะยาว 

 ส านักปลัด 

2 โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
โครงการในพระราชด าริ  

เป็นโครงการที่พระองค์ทรง
วางแผนพัฒนา และทรง
เสนอแนะให้รัฐบาลร่วม
ด าเนินการตามแนว
พระราชด าริ 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ /พระราช
เสาวนีย์ /พระราชด ารัส  

10,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้มีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ทั้งเพ่ือ
การศึกษา โดย
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ดา้นสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการ วางท่อระบายน้ า 
 (สายโรงรียนบา้นคูขาด  – 
ล าห้วยตะไก้)  
หมู่ที่ 1 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดท่อ ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 x 
0.60 เมตร จ านวน 10 บ่อ 

110,640
(อบต.) 

16,000 16 มี.ค. 
63 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

 กองช่าง 

2 โครงการ วางท่อระบายน้ า 
(สายนางบัวชัย – 
ถนนลาดยาง) 
หมู่ที่ 1 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดท่อ ขนาด 0.40 
x 1.00 เมตร ระยะทาง 60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 
0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 
4 บ่อ 

62,670
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

 กองช่าง 

3 โครงการ วางท่อระบายน้ า  
(ลงหนองน้ าสาธารณะ บา้น
หนองแวงกลาง) 
หมู่ที่ 4 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 x 
0.60 เมตร จ านวน 3 บ่อ 
ระยะทาง 46 เมตร   

38.024(
อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการ วางท่อระบายน้ า  
(สายจากสามแยกบ้านนาย
คูณ – บ้านนางสกล) 
หมู่ที่ 9 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดท่อ ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร ระยะทาง 141.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 
0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 
14 บ่อ  

161.778 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

 กองช่าง 

5 โครงการ วางท่อระบายน้ า  
(สายย้านหนองสมบูรณ์) 
หมู่ที่ 10 

-  เพ่ือการระบายน้ าเสีย
ออกจากหมู่บ้านในฤดูฝน 
ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง และเกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
-  เพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดท่อ ขนาด 0.30 x 1.00 
เมตร  จ านวน 2 จด 
จุดที่ 1 ท่อขนาด 0.30 
x1.00 g,9i จ านวน 38 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 x 
0.60 เมตร จ านวน 3 บ่อ จดุ
ที่ 2 ท่อขนาด 0.30 x1.00 
g,9i จ านวน 23 ท่อน พร้อม
บ่อพัก ขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร จ านวน 2 บ่อ 
 

48.827 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มีน้ าท่วมขัง 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ 4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

6 โครงการอุดหนุน
เทศบาลเมือง เมืองพล  

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่  
- เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ
และสิ่งปฏิกูลต่างๆ และ
บูรณาการความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 

อุดหนุน เทศบาลเมือง เมือง
พล  
จ านวน 1 ครั้ง / ปี  

150,000
(อบต.) 

33,840 29 มี.ค. 63 ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นผลมาจากขยะ
มีพิษและสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ได้รับการแก้ไข 

 กองช่าง 

7                                                                                                                                                                                                                                        โครงการจ้างเหมา รถ
ขนขยะ 

- เพ่ือการขนถ่ายขยะไปก าจัด
อย่างถูกวิธี  
- เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ขยะเกลื่อนตามไร่นา และ
รอบๆ หมู่บ้าน 

  จัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จ้าง
เหมาบริการ รถขนขยะ  
ค่าจ้างเหมา 24,330 บาท 
/ เดือน จ านวน  12 เดือน  

432,060 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีรถขนถ่ายขยะที่ดี
และมีมาตรฐาน 
สามารถลดปัญหา
ขยะในเขตหมู่บ้าน 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการจัดหาวัสดุ โฆษณา
, เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์และจัดท า
วารสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

-  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของอบต.ให้
ประชาชนได้รับทราบการ
ด าเนินงาน 
-เพื่อจัดหาวัสดุ โฆษณา และ
เผยแพร ่และอื่นๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสงา่ 

จัดหาวัสดุ โฆษณา,
เผยแพร่,และ 
ประชาสัมพันธ์ เช่น 
พู่กัน สี กระดาษ 
โปสเตอร์ รวมทั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

30,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้มีการ จัดหาวัสดุ 
โฆษณา และเผยแพร ่
และอื่นๆ ส าหรับการ
บริหารงานของ อบต. 
เป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ให้ประชาชน
ได้รับทราบการ
ด าเนินงาน 

 ส านักปลัด 
กอง
การศึกษา 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกสง่า  

-เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า 
 - เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่   
- เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต.โคกสง่า 

โดยท าการจัดซื้อจัด
จ้าง หาครุภัณฑ์ 
จ านวน 11  รายการ 

174,200
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้มีครุภัณฑ์ และ
อ่ืนๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 
- อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี   
-ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.โคกสง่า 

 ส านักปลัด 
กอง
การศึกษา 
กองคลัง 
กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า  

-เพ่ือต้อนรับประชาชนผู้มารับ
บริการและมีติดต่องานกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสวยงามและน่าอยู่  
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในที่ท าการอบต.
ให้เกิดความสวยงามน่า
อยู่ 

30,000
(อบต.) 

29,975 3 มี.ค. 63 มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
น่าอยู่  

 ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ของผู้น าชุมชน และ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักธรรมาภิบาล)  

-  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ 
อบต.ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ของต าบลตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 ผู้น าชุมชน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน  
ส.อบต., ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ และ
พนักงานส่วนต าบล 
และหน่วยงานราชการ 
เช่น สถานศึกษา, 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ฯลฯ 
จ านวน   65 คน 
 

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

บุคลากรของ อบต.
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและผู้น า
มีความรู้ และเข้าใจ
ถึงการท างานของ
อบต.  

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการ เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามสายงานที่ปฏิบัติ 
 

จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40  

100,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
รอ้ยละ 40 

 ส านักปลัด 

6 โครงการ เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่คณะ
ผู้บริหารและ  เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่สมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา และการ
บริหารงาน 

จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร 
- หลักสูตรนายก อบต. 
- หลักสูตรรองนายก 
- หลักสูตรเลขานายก อบต. 
- หลักสูตรสมาชิกสภาฯ  
จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรม 
อบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 

50,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มี
ขีดความสามารถใน
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 40 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอพล  
(อบต.หนองแวงนางเบ้า) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของ อบต. ในภาค
ระดับอ าเภอ 
 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฯ 1 ครั้ง / ปี 

16,000
(อบต.) 

16,000 9 ธ.ค. 62 ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของ อบต. 
ในภาคระดับอ าเภอ 

 ส านักปลัด 

8 โครงการต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ต าบลโคกสง่า 

- เพ่ือสนับสนุน งบประมาณ
ในการด าเนินการในพ้ืนที่ 
ต าบลโคกสง่า 
 - เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคก
สง่า 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
อบต.โคกสง่า ที่มีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  

20,000
(อบต.) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ต.ค.61 – 
ก.ย. 62 

สนับสนุน 
งบประมาณในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ 
ต าบลโคกสง่า และ
อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลโคกสง่า 
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

9 โครงการจ้างเหมาบริการให้
ได้มาซึ่งบริการ รวมถึงจ้าง
เหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้ได้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเฉพาะครั้งคราวที่มี
ความจ าเป็นเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติ ของ
ส่วนราชการ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการ  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ 

540,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ่ายเป็นค่าบริการให้
ได้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมา
บุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่าจ่ายเป็น
ค่าบริการเฉพาะครั้ง
คราวที่มีความจ าเป็น
เพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ปกติ ของส่วน
ราชการ 
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

10 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ
อบต.โคกสง่า 

-เพ่ือให้ อบต.โคกสง่า มีแผน
ที่แม่บทที่สามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินได้ 
 - เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล
ที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขต
ต าบลโคกสง่า 
- เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของ
แผนที่แม่บทให้เป็นเขต
(ZONE) เขตย่อย
(BLOCK)อย่างชัดเจนทุก
พ้ืนที่ 
- เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการในพ้ืนที่
ได้อย่างครอบคลุม 

โดยการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ 
อบต.โคกสง่า ให้ทันสมัย 
และทันเหตุการณ์  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

100,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ให้ อบต.โคกสง่า มี
แผนที่แม่บทที่
สามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนที่
ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินได ้และ 
เป็นการรวบรวม
ข้อมูลที่ดิน(สาระบบ
ที่ดิน)ในเขตต าบล
โคกสง่า 
ใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผน
จัดการในพ้ืนที่ได้
อย่างครอบคลุม 

 กองคลัง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

12 โครงการเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

- เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า มีเครื่องถ่าย
เอกสารส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน 

โดยท าการจัดหา เช่า
เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 
1 เครื่อง 

42,000 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า มี
เครื่องถ่ายเอกสาร
ส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อ
สนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อ
ความต้องการใช้งาน 
 

 ส านักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 
 



64 

 

    

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า  
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุก
หมู่บ้านและประชาชนต าบล 

30,000
(อบต.) 

26,057 14 – 17 
ก.พ. 63 

ประชาชนและองค์กร
เข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 

2 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชาชน  

  เพ่ือออกพบปะประชาชนให้
ความเข้าใจในงานของ อบต. 
และเพ่ือให้การบริการนอก
สถานที่  

ออกหมู่บ้านเปูาหมายจ านวน 
10 หมู่บ้าน และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับงาน อบต.  จ านวน 
1 ครั้ง / ปี 

30,000
(อบต.) 

25,017 14 – 17 
ก.พ. 63 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงาน
ของ อบต.และ
ประชาชนได้รับการ
บริการที่  สะดวก และ 
รวดเร็ว 
   

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

3 โครงการเลือกตั้ง นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ 
สภาต าบล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้า
ร่วมโครงการ  และเลือกตั้ง
ซ่อมในกรณีที่สมาชิกตาย
หรือลาออก จ านวน 1  ครั้ง/
ปี 

100,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

สามารถด าเนินการ
เลือกตั้งนายกอบต. 
และสมาชิกสภาอบต.
โคกสง่าให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง(ฉบับที่ ๖ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๒และราช
บัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมา
ณท่ีใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
(ศูนย์ปองดอง สมานฉันท์) 

เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
สร้างความรักความสามัคคีให้
เกิดข้ึนในสังคมและพ่ีนอง
ประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
 

30,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีในสังคม
และพ่ีน้องประชาชน 

 ส านักปลัด 
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รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 62 – มีนาคม 2563) 
ประจ าปงีบประมาณ  2563  

 
 
 

 
 

โดย..... 
 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสง่ำ 
อ ำเภอพล     จังหวัดขอนแก่น 


