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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1  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.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด 

 ส านักปลัด 

3 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 ธ.ค. 63 คณะกรรมการ หมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน ได้รักษา
ความปลอดภัยภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการค่าจ้าง
เหมาอัดน้ ายาถัง
ดับเพลิงประจ า
หมู่บ้าน 

-  เพื่อเป็นการปูองกันระงับ
เหตุไฟไหม้ฉุกเฉินในเบื้องต้น 

เติมน้ ายาถังดบัเพลิง จ านวน 
20 ถังและเติมน้ ายา CO2

จ านวน 5 ถัง 

15,000 
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการปูองกันระงับเหตุ
ไฟไหม้ฉุกเฉินในเบื้องต้น 

 ส านักปลัด 

5 โครงการตั้งจุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชน (ห้วง
เทศกาลปีใหม่  
และ  สงกรานต์
หรือตามท่ีได้รับ
การร้องขอ) 

เพ่ือให้บริการประชาชนใน
การสัญจรไปมา ได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

90,000 
(อบต.) 

31,250 12 – 17 
เม.ย. 64 

บริการประชาชนในการ
สัญจรไปมา ได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 ส านักปลัด 

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

-  เป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก อปพร. ที่ได้เสียสละ
ท างานเพ่ือสังคมด้วยดีตลอด
มา และเป็นผู้เสียสละบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม 

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

10,000 
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

 เป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สมาชิก อปพร. ที่ได้
เสียสละท างานเพ่ือสังคม
ด้วยดีตลอดมา 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หมวดอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- เพื่อให้หน่วยงานที่ปฏิบตัิมี
ความพร้อม มีความคล่องตัว
และเข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัย 
- เพื่อให้การบริหารจัดการสา
ธารณภัยที่มีความจ าเป็นใน
พื้นที่ ด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนประชาชน
ทั่วไป/สถานที่ราชการในเขต 
อบต.โคกสง่า  
 

30,000 
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่ปฏบิัติมีความ
พร้อม มีความคล่องตัวและ
เข้าใจข้ันตอนในการปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัยการบริหาร
จัดการสาธารณภัยที่มีความ
จ าเป็นในพื้นที่ และลด
ความสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก ่อบต.โคก
สง่า ให้มจีิตอาสาที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  
จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คน 

70,000 
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

เสรมิสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก ่อบต.
โคกสง่า ให้มจีิตอาสาที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (หมวดอุดหนุน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ของ 
 (อปพร.)  
หลักสูตรทบทวน 

- เพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  การปฐม
พยาบาล  การปูองกันและ
ระงับไฟปุา  พร้อมทั้งรับ
เทคนิคใหม่ๆ ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ส าหรับการฝึกอบรม 
(ทบทวน)  อปพร. ผู้เคยผา่น
การฝึกอบรม รุ่นละ 50 คน 
ระยะเวลา 5 วนั 
 

30,000 
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ด้านการปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน  การ
ปฐมพยาบาล  การ
ปูองกันและระงับไฟ
ปุา  พร้อมทั้งรับเทคนิค
ใหม่ๆ ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการรณรงค์วันสตรีสากล  
วันที่ 8 มีนาคม 
 

-เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้
ท ากิจกรรมร่วมกันในวันสตรี
สากล 
- เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาท
มากขึ้นเท่าเทียมกับผู้ชาย 
และเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมสามารถเป็นผู้น า 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันสตรีสากล
ร่วมกับทางอ าเภอพล
กิจกรรมร่วมกัน 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

3,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินงาน 

ได้รับการส่งเสริมการ
มีบทบาทมากขึ้นเท่า
เทียมกับผู้ชายและ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

 ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ 

-  เพื่อเป็นการเฝูาระวังโรค
เอดส์ 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่ยุ่ง
เก่ียวภาวะเสี่ยงกับโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ให้ความรู้  
เรื่องโรคเอดส์ จ านวน 
1 ครั้ง / ปี   

3,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 ประชาชนทั่วไป, 
เด็ก,  และ เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงไมเ่ป็นโรค
เอดส์ 

 ส านักปลัด 

3 รณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรี่
โลก   (31 พฤษภาคม) 

-  เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงพิษภัยของโรคท่ี
เกิดจากการสูบบุหรี่ และ
เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพดีไม่ติดบุหรี่ 
 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ให้ความรู้ 
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

3,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี่จ านวน ผู้สูบ
บุหรี่ลดลง 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

4 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 

 เพ่ือรณรงค์ไข้เลือดออก 
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และลดอัตราการ
ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก  สู่
ประชาชนในต าบล 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ให้ความรู้  
จ านวน 1 ครั้ง / ปี  

3,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกสู่
ประชาชนในต าบล 

 ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด  

-  เพ่ือเป็นการเฝูาระวังไม่ให้
ยาเสพติดกลับมาระบาดอีก 
-  เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

จัดกิจกรรมเดิน
รณรงคต์่อต้านยาเสพ
ติด กิจกรรมร่วมกัน 
จ านวน 1 ครั้ง/ ปี 

3,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

 เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

 ส านักปลัด 

6 โครงการปูองกันโรคที่มาตาม
ฤดูกาลประจ าปีการศึกษา 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ายา 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการท า
ความสะอาดศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กให้ปราศจากโรค และพา
หน าโรคอื่นๆ ที่มาตามฤดูกาล 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
น้ ายา ค่าวัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ ในการท าความ
สะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กให้ปราศจากโรค 
และพาหน าโรคอื่นๆ 
ที่มาตามฤดูกาล  

5,000
(อบต.) 

5,000 26 มี.ค. 64 ได้มีน้ ายา คา่วัสดุ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการ
ท าความสะอาดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
ปราศจากโรค และพา
หน าโรคอื่นๆ ที่มาตาม
ฤดูกาล 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมา

ณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

7 โครงการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือเป็นการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ หรือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

เป็นการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ หรือ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

20,000   เป็นการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ หรือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด 

 ส านักปลัด 

8 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ทันสถานการณ์ ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่าย ในการออก
ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโตรงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

25,000 
(อบต.) 

24,500 10 มี.ค. 
64 

ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
ทันสถานการณ์ ตาม
โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า 

 ส านักปลัด 

9 โครงการพ่นหมอกควัน 
ปูองกัน และก าจัดโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดไข้เลือดออก ปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  สู่ประชาชนใน
ต าบล 

เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ลดอัตรา
การปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

25,000
(อบต.) 

1,300 7 ต.ค. 63 ลดไข้เลือดออก ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
และลดอัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก  สู่
ประชาชนในต าบล 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมา

ณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์กู้ชีพ
ต าบลโคกสง่า  

เพ่ือให้บริการรับส่งผู้ปุวย
ฉุกเฉินของศูนย์กู้ชีพต าบล
โคกสง่า เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบ
ต่อความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของ
ศูนย์กู้ชีพต าบลโคก
สง่า จ านวน  1 ครั้ง / 
ปี( บริการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์ 1669)  

640,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้บริการรับส่งผู้ปุวย
ฉุกเฉินของศูนย์กู้ชีพต าบล
โคกสง่า เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนใน
ต าบล 

 ส านักปลัด 

11 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
อ่ืนๆ (โรคพิษสุนัขบ้า) 

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

ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ และ
การแพทย์อื่นๆ จัดซื้อ
สารเคมีพ่นหมอกควัน 
ปูองกัน โรค
ไข้เลือดออก 

43,500 31,520 7 ก.พ. 64 ได้ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจาระ
ร่วง, วัณโรค, โรคเรื้อน, 
ไข้หวัดนก,  และโรคฉี่หนู 
(เลปโตสไปโรซีส) และโรค
อ่ืนๆ 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมา

ณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

12 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการ 

- เพ่ือให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์และค่าใช้จ่าย  
แก่คนพิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่อยู่
ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
- เพ่ือเสริมศักยภาพในการ
ประกอบกิจวัตรประจ าวันที่ 
ส าคัญในการด ารงชีวิตของคน
พิการ, ผู้สูงอายุ   และผู้ที่มี
ความจ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ เพ่ือ
ส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิการบริการอันเป็น
สาธารณะโดยปราศจาก
อุปสรรค 
 

ผู้พิการตาม
พระราชบัญญัติการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ใน
ระยะที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  

20,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ/บุคคล
ที่อยู่ในระยะที่ต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามศักยภาพ 
สมารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านในต าบล โคกสงา่ 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดได้
มาตรฐานใช้ในชวีิตประจ าวนั 
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรงุระบบน้ าประปาแบบ
ผิวดิน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบรโิภค 

10,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ราษฎรมีน้ าสะอาด
ได้มาตรฐานใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอย่าง
ทั่วถึง 

 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล โคกสงา่ 
 

เพื่อให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวใช้ในการสื่อสาร
ประจ าวนั อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว ให้ได้
มาตรฐาน เสยีงตามสาย 
หมู่บ้าน  

10,000 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้มีการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวใช้ใน
การสื่อสารประจ าวัน 
อย่างทั่วถึง 

 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ได้
มาตรฐาน สะอาด และ
ปราศจากกลิน่ ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบรโิภค 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาแบบ
ผิวดิน ให้ได้มาตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น ปลอดภัย
ส าหรับผู้อุปโภคและบรโิภค  

300,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

น้ าประปาให้ได้
มาตรฐาน สะอาด 
และปราศจากกลิ่น 
ปลอดภัยส าหรับผู้
อุปโภคและบริโภค 

 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ความปลอดภัยแก่นักเรียน  

โดยท าการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. โคกสง่า เชน่ กั้นห้อง
เรียน, เทลานเอนกประสงค์ 
ฯลฯ 

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการบริหาร
จัดการกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
ความปลอดภัยแก่
นักเรียน 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการปรับปรุง อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ 

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยผู้มารับ
บริการและมีติดต่องานกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสะดวก และนา่อยู่  

โดยท าการ ปรับปรุง อาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่  

50,000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยผู้มา
รับบริการและมีติดต่อ
งานกับทาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มี
ความสะดวก และนา่
อยู ่

 กองช่าง 

6 โครงการอุดหนุนการไฟฟาู
ส่วนภูมิภาค  

-  เพื่อให้ราษฎรในต าบลโคก
สง่าได้รับความสะดวก ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาค 
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

40,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ 

 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า 

-เพื่อก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า
ให้สง่างามยิง่ขึ้น 
 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสง่าให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

โดยท าการก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสง่า 
ขนาด กว้าง 23.50 เมตร 
ยาว 37.50 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก่อสร้างรั้วของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสง่าให้สงา่งาม
ยิ่งขึ้น และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสง่าให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนนุกิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ (อุดหนนุ) 

เพื่อเป็นการสนับสนนุกิจกรรม
งานรัฐพิธีตา่งๆ  

ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม
งานรัฐพิธีตา่งๆ 1 คร้ัง / ปี  

10,000
(อบต.) 

10,000 26 ธ.ค. 63 เป็นการสนบัสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

 ส านักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนสภา
องค์กรชุมชนต าบล 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง / ป ี 20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นการส่งเสริม
สนับสนนุวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน 

 ส านักปลัด 

3 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของครัวเรือน 

เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่
ยากจน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบ
อาชีพครัวเรือนที่ยากจน  

50,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

ผู้ยากจนยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นใน
การด าเนินชีวิต 

 ส านักปลัด 

4 โครงการ To be number 
One    

-   เพื่อการรณรงค์ปลูก
จิตส านึก และสรา้งกระแส
นิยมที่เอ้ือต่อการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
-    เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
 

เพื่อเป็น ที่ให้สมาชิก เข้ามามี
ส่วนร่วม และดูแลช่วยเหลือ
กันและกันระหว่างสมาชิก 
เช่น กิจกรรม ด้านการดนตรี, 
กีฬา, ศิลปะ ฯลฯ 
 

120,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

รณรงค์ปลูกจิตส านึก 
และสร้างกระแสนิยมที่
เอ้ือต่อการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน  

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการอุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอพลเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น (เหล่า
กาชาดอ าเภอพล) 

เพื่อการอุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอพล และจังหวัด (เหล่า
กาชาดอ าเภอพล) ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

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

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

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

 ส านักปลัด 

6 โครงการอุดหนุนที่ท าการ
จังหวัดขอนแก่น (เหล่า
กาชาดจงัหวัดขอนแก่น)  
 

เพื่อการอุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอพล และจังหวัด (เหล่า
กาชาดจงัหวัด) ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

อุดหนุนที่ท าการจังหวัด
ขอนแก่น (เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น) 1 ครั้ง / ปี  

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

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

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

1.ยุทศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แผนงานที่ 1.5 แผนงานงบกลาง 

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.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

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.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านสังคมเคราะห์
และสวัสดิการชุมชน 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 โครงการถนนต้นแบบ 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ บอก
เส้นทางและปลูกต้นไม้ตาม 
สองข้างทางให้มีความสวยงาม 

10,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (สายรอบบ้านคูขาด)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 17 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 68 ตร.ม.  

38,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนดนิ
โดยท าการลงหินคลุก (สาย
บ้านคูขาด – บ้านหนอง
แวงกลาง) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการปรับปรุงถนนดินโดยท า
การลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,625 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลกุ
ไม่น้อยกว่า 731.25 ลบ.ม. 

499,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนดนิ
โดยท าการลงหินคลุก (สาย
ปุาชา้ – หนองขาลิ้น)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการปรับปรุงถนนดินโดยท า
การลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร ยาว 936 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลกุ
ไม่น้อยกว่า 421.20 ลบ.ม. 

262,000
(อบต.) 

262,000 5 ก.พ. 64 
ใน 45 วัน 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (สายหนองบะ – บ้าน
ห้วยม่วง) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 701 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร รวม
ปริมาณหินคลุก 420 ลบ.ม.  

300,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (สายรอบบ้านกนองแวง
กลาง) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 124 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  พรอ้ม
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม. 

300,000
(อบต.) 

300,000 10 ก.พ. 
64 

ใน 45 วัน 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนดนิ
โดยท าการลงหินคลุก (สาย
บ้านหนองมน – บ้านห้วย
ม่วง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการปรับปรุงถนนดินโดยท า
การลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 701 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลกุ
ไม่น้อยกว่า 420.60 ลบ.ม. 

263,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (สายบ้านหนองไผ่ – 
หนองมน) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 101 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  พรอ้ม
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
505 ตร.ม.  

300,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (สายนายภูวนาท  แสง
อรุณ – สี่แยก รพสต.)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการขยายผิวจราจร 
จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1. ผวิจราจร กว้าง 1 
เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2. ผวิจราจร กว้าง 2 
เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
218 ตร.ม.  

148.000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 

10 โครงการปรัยปรุงก่อสร้าง
ถนน คสล.  (สายภายใน
หมู่บ้านโคกสว่าง)  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

ท าการปรับปรุงถนน คสล. ผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 420 ตร.ม.  

242.000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
ท าการลงหินคลุก (สายบ้าน
โคกสง่า พัฒนา – ปุาช้า) หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการปรับปรุงถนนดินโดยท า
การลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 
เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลกุ
ไม่น้อยกว่า 369 ลบ.ม. 

263,000
(อบต.) 

263}000 29 มี.ค. 
64 

ใน 45 วัน 

มีถนนได้มาตรฐาน การ
คมนาคมในต าบลโคก
สง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนน คสล. (สายนายคณู – 
นางจันทร์หอม  ธรรมสุนา)  
หมู่ที่ 9 

เพือ่ให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา
ได้สะดวกภายในต าบล 

ท าการปรับปรุงถนน คสล.โดยขยาย
ผิวจราจร จ านวน 4 ช่วง 
ช่วงที่ 1. ผิวจราจร กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 106 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2. ผิวจราจร กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  
ช่วงที่ 3. ผิวจราจร กว้าง 0.80 
เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  
ช่วงที่ 4. ผิวจราจร กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 29 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่นอ้ย
กว่า 100.10 ตร.ม. 

37.000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน การ
คมนาคมในต าบลโคก
สง่าสะดวกตลอดป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 (สายนายลิต้า – นายบุญ
เส็ง  มะลิยศ) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไป
มาได้สะดวกภายในต าบล 

โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
172 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
516 ตร.ม. 

299,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีถนนได้มาตรฐาน 
การคมนาคมในต าบล
โคกสง่าสะดวกตลอด
ป ี

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 

1 โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ  

-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงความสามารถที่เหมาะสม
กับเพศและวัย  
-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้พัฒนาการดา้นรา่งกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

จัดกิจกรรมการละเล่น เช่น 
งานวชิาการ, การเล่นเกมส์ 
และการแสดงออกของเด็ก
เหมาะสมกับวัย ให้กับเด็ก 
และเยาวชน ในเขตต าบล  

80,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนได้
แสดงความรู้
ความสามารถ ที่
เหมาะสม กับเพศและ
วัย 

 กอง
การศึกษา 

2 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุน การแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียน ในเขต
ต าบลโคกสง่า  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก
นักเรียนในเขตต าบลได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาและสร้างความสามคัคี
ในโรงเรียน 

โรงเรียนในเขตต าบล จ านวน 
4 โรงเรียน 1 คร้ัง / ป ี

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

สนับสนนุ ให้เด็ก
นักเรียนในเขตต าบล
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและสรา้งความ
สามัคคีในโรงเรียน 

 ส านักปลัด 

3 โครงการสมทบ อาหาร
เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โคกสง่า ประจ าปี

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การดื่มนม  
- เพ่ือสร้างสุขภาพให้กับเด็ก 
แข็งแรง เพ่ือ ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

สมทบจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนในเขต 
อบต.โคกสง่า จ านวน 3 
โรงเรียน  
  

813,280 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 
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การศึกษา 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนนุโครงการอาหาร
เสริม (นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 
ขวบ) ประจ าปีการศึกษา 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดื่มนม  เพื่อสร้างสุขภาพให้กับเด็ก 
แข็งแรง เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กับให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 
ประจ าปีการศึกษา 

111,826
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

5 โครงการสมทบ อาหาร
เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
ในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สง่า ประจ าปีการศึกษา 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดื่มนม  เพื่อสร้างสุขภาพให้กับเด็ก 
แข็งแรง เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

สมทบจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนในเขต 
อบต.โคกสง่า จ านวน 3 
โรงเรียน  

52,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นการส่งเสริม
สนับสนนุการดื่มนม  
เพื่อสร้างสุขภาพให้กับ
เด็ก แข็งแรง เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

 กอง
การศึกษา 

6 โครงการสมทบ อาหาร
กลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสง่า 
ประจ าปีการศึกษา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
อาหารกลางวัน เพื่อสร้างสุขภาพ
ให้กับเด็ก แข็งแรง เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

สมทบจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนในเขต 
อบต.โคกสง่า จ านวน 3 
โรงเรียน  

49,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นการส่งเสริม
สนับสนนุอาหาร
กลางวันสร้างสุขภาพ
ให้กับเด็ก แข็งแรง 
และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

7 โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 
ของโรงเรียนในเขต 
อบต.โคกสง่า  

–เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี) - เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่นักเรียนภายในต าบล
โคกสง่า  
- เพื่อฝึกการทดสอบลูกเสือ เนตร
นารี รู้จักการท างานเปน็ระบบหมู่
คณะ 

อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตร
นารี ของโรงเรียนในเขตต าบล
โคกสง่า  

30,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
และมีความสามัคคีใน
หมู่นักเรียนในต าบล
และ ทดสอบลูกเสือ 
เนตรนารี รู้จักการ
ท างานเปน็ระบบหมู่ 

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนนุโครงการ
อาหารกลางวันให้
โรงเรียนในเขต อบต.
โคกสง่า 
ประจ าปีการศึกษา 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้
เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เพือ่ให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่ 
และหลักโภชนาการ 
- เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  

จัดหาอาหารกลางวนัให้
นักเรียนในเขต อบต.โคกสง่า 
ทุกโรงเรียน ได้รับอาหาร100 
% จ านวน 3 โรงเรียน 

1,564,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

9 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางดา้นดนตร ี

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนเดก็ใน
การเล่นดนตรี เพื่อช่วยในการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย 
พัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และ

จัดหาครูที่มีความรู้ทางด้าน
ดนตรีมาชว่ยฝึกสอน 

252,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนมทีักษะ
ในการเล่นดนตรี เปน็
การพัฒนาทางด้าน
ร่างกายอารมณ์สังคม

 กอง
การศึกษา 
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พัฒนาทางด้านสังคม  และสตปิัญญา 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

10 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์  สื่อการเรียน การ
สอน (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)  

-  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กที่ ดี เก่ง และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
-  เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข และ
ปลอดภัย 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน 
การสอน,งานผ้าบัณฑิต
น้อย  
-   จัดหาครุภัณฑ์ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

93,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีสื่อการเรียน การ
สอนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับวัย 

 กอง
การศึกษา 

11 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนนุอาหารกลางวันให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ) 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้
เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- เพื่อให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 
หมู่ และหลักโภชนาการ 
- เพื่อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล  

จัดหาอาหารกลางวนัให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ)  

269,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบทั้ง 5 
หมู่ และถูกหลัก
โภชนาการ 

 กอง
การศึกษา 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก /ผู้ดูแล
เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สบื
สาน ประเพณี ในวนัส าคัญต่างๆ  

เป็นการส่งเสริม กิจกรรม
การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ทั้งเปน็การ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 
ในวันส าคัญต่างๆ 

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 ส่งเสริม กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ทั้งเปน็
การอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี ในวันส าคัญ

 กอง
การศึกษา 
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ต่างๆ  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

13 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์  สื่อการเรียน การ
สอน (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)  
(ศ.พ.ด.) 

-  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
เล็กที่ ดี เก่ง และมีความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
 

จัดหาวัสดุ – สื่อการเรียน 
การสอน,งานผ้าบัณฑิต
น้อย จัดหาครุภัณฑ์  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เช่น 
-แบบเรียน  

11,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กเล็กที่ ดี เก่ง และมี
ความสามารถ
เหมาะสมกับวัย 
 

 กอง
การศึกษา 

14 โครงการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 
ขวบ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ สบื
สาน ประเพณี ในวนัส าคัญต่างๆ  

เป็นการส่งเสริม กิจกรรม
การเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น 
สังคม อารมณ์ ทั้งเปน็การ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 
ในวันส าคัญต่างๆ นักเรียน 
/ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก /ผู้ดูแล
เด็กเล็ก และ ผู้ปกครอง  
จ านวน 70 คน/รุ่น 

23,500
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้รับการ ส่งเสริม 
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านตา่งๆ เชน่ สังคม 
อารมณ์ ทั้งเป็นการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณี ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

 กอง
การศึกษา 

15 โครงการสงเคราะห์ชุด
นักเรียนส าหรับเด็กยากจน 
ขาดแคลนทนุทรัพย์  

-  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ขาด
แคลนให้มีเสื้อผ้าสวมใส ่
-  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 -  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับเด็ก
ที่ขาดแคล 

สงเคราะห์ชุดนักเรียน
ส าหรับเด็กยากจน และ
ขาดแคลน 

15,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เด็กยากจน ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้มีเสื้อผ้า
สวมใส่มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและมีขวัญ
ก าลังใจ 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

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

-  เพื่อให้เด็กเล็กของ อบต. 
โคกสง่ามีสวัสดิการที่ด ี
-  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในการให้บริการเด็ก
ในเขตต าบลโคกสง่า 

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 

17 โครงการมอบ
หนงัสือพิมพ์ 

-  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รัก
การอ่านหนังสือ 
-  เพ่ือให้ประชาชนได้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
บ้านเมือง ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

จัดหาหนังสือพิมพ์ ให้กับ
สถานศึกษาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก
สง่า อบต.โคกสง่า และ 
หมู่บ้านในเขตต าบล  
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
หนังสือพิมพ์  14 ฉบับ / 
วัน 

7,300
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ประชาชนรักการอ่าน
หนังสือ และได้
ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เหตุการณ์บ้านเมือง 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
(12  สิงหาคม ) 

-  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับ
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
-  เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความรักต่อบุพการี 

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

10,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสที่จะได้พบปะ
พูดคุยกับครอบครัว
อย่างใกล้ชิด เปน็การ
แสดงออกถึงความรัก
ต่อบุพการี  

 กอง
การศึกษา 

2 โครงการสืบสานประเพณี 
และวัฒนธรรม (วัน
เข้าพรรษา, วันออกพรรษา)  

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 

3 โครงการอบรมผู้สงวัยใส่ใจ
สุขภาพ และรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ประชาชนในต าบล มี
กิจกรรมร่วมกันในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
-  จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 1 ครั้ง / ปี  

60,000
(อบต.) 

- 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

  กอง
การศึกษา 

4 โครงการงานประเพณีเดือนยี่ 
กุ้มข้าวใหญ่ 

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ส่งเสริม โครงการงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สืบไป 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
แผนงานที่  3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

5 โครงการประเพณี บุญเดือน
แปด (ทอดเทียน) ประจ าปี  

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

100,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป 

 กอง
การศึกษา 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริม โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

100,000
(อบต.) 

100,000 19 พ.ย. 63 ได้รับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป 

 กอง
การศึกษา 

7 โครงการฝึกอบรม เยาวชน 
เข้าค่ายพุทธธรรมในต าบล
โคกสง่า 

-   เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชน ได้
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ฝึกสมาธิ 
เพื่อให้มีสติ ไม่พึ่งพายาเสพติด 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้าค่าย
พุทธรรมในต าบลโคกสง่า  
จ านวน 1 ครั้ง /ป ี 

100,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

  เด็ก เยาวชนไดร้ับการ
ส่งเสริม  และได้ปฏิบัติ
ธรรมสวดมนต์ ฝึกสมาธิ 
เพื่อให้มีสติ ไม่พึ่งพายา
เสพติด 

 กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัหาธงเฉลิมพระ
เกียรต ิ

-   เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดงความ
จงรักภักดีแด่ และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนารถ  
-   เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์
เชิญชวนให้ประชาชนประดบัธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 

จัดหาธงตราสัญลักษณ์ ให้กับ
หน่วยงานราชการ, 
สถานศึกษา, บ้านเรือนราษฎร 
ฯลฯ ได้ประดับธงไตรรงค์ 
และ ธงตราสัญลักษณ์ 12  
สิงหาคม 

90,000
(อบต.) 

104,200 ธ.ค. 63   ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ เป็นการ
ประชาสมัพันธ์และ
รณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนประดับธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ  

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ประจ าปี  

-เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปสนใจเล่น
กีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และกติกาสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป จ านวน  10 หมู่บ้าน  
1  ครั้ง / ปี 

70,000 - 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปสนใจ
เล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ  ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์
-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและ
กติกาสังคม 

 กอง
การศึกษา 

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้าน/โรงเรียน 

-เพื่อสนับสนุนให้เด็ก, เยาวชน
, และประชาชนท่ัวไป สนใจ
เล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  
 

จัดหา อุปกรณ์การกีฬา
ให้กับหมู่บ้าน  จ านวน  10 
หมู่บ้านและ 4 โรงเรียน 1 
ครั้ง / ปี 

60,000  ไม่ได้
ด าเนินการ 

สนับสนุนให้เด็ก, 
เยาวชน, และประชาชน
ทั่วไป สนใจเล่นกีฬา ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 

 กอง
การศึกษา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้น   

-เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ เด็กนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปมีรายได้พอ
เลี้ยงชีพ  เพ่ือสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  
-เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง
อาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 

จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพ 
จ านวน 50 คน/ รุ่น  

50,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากจน กลุ่มอาชีพ มี
รายได้เพ่ิม  มีอาชีพ
เสริม 

 ส านักปลัด 

2 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มอาชีพในต าบล
โคกสง่า   

-  เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ  
-  เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
ด าเนินงานของกลุ่ม  
-  เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันในตลาด
การค้าได้ 
- เพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง 

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

30,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
การด าเนินงานของ
กลุ่ม และมีความ
เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันในตลาด
การค้าได้ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุ่มให้
เข้มแข็ง 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาและคุ้มครองปูองกัน
ที่ดินอันเป็นสมบัติของ
แผ่นดิน 

เพ่ือดูแลคุ้มครองปูองกันที่ดิน
อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
เช่น การตรวจสอบรางวัด
แนวเขตท่ีดินสาธารณสมบัติ 
และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลที่
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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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 โครงการ สนับสนุน 
โครงการต่างๆ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
/พระราชเสาวนีย์ /พระ
ราชด ารัส 

เป็นโครงการที่พระองค์ทรง
วางแผนพัฒนา และทรง
เสนอแนะให้รัฐบาลร่วม
ด าเนินการตามแนวพระราชด าริ  
มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ทั้งเพ่ือการศึกษา โดย
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารินี้ มีทั้งท่ีเป็น
โครงการระยะสั้น และโครงการ
ระยะยาว 

ส าหรับเป็นค่าอาหาร วัสดุ – 
อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อันเนื่องมาจากโครงการ
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 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา  -  เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  และภาวะทาง
โภชนาการของประชาชน  
-เพ่ือเพ่ิม และอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้แก่แหล่งน้ า 

จัดซื้อพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยใน
สระน้ า ในที่สาธารณะภายใน
ต าบลโคกสง่า เนื่องในวันที่ 
12 สิงหาคม ของทุกปี  

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ประชาชนได้มีการ
ประกอบอาชีพ และ
ภาวะทางโภชนาการ
ของประชาชน ดีขึน้ 
และเพิ่มการ อนุรักษ์
ทรัพยากรให้แก่แหล่งน้ า 

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

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

3 ส่งเสริม สนบัสนุน 
ศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
โคกสง่า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต าบลโคกสง่า 

บริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 1 คร้ัง / ป ี
 

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

การด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ บรรลุ
วัตถุประสงค ์

 ส านักปลัด 

4 โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้
ร่วมกับเยาวชนต าบลโคก
สง่า 

ส่งเสริมเยาวชนนักเรียนผู้เปน็
อนาคตของชาติให้มาร่วมบ าเพญ็
ประโยชน์แทนการหมกมุ่นเร่ืองยา
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ เน้น
เร่ืองความเสียสละและความ
สามัคค ี
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปาุไม้ที่
นับวนัลดน้อยลงทุกวนั เพื่อลดโลก
ร้อนดังที่เรารณรงค์กันในปัจจบุนั 

เป็นการเพาะพนัธุ์กลา้ไม้
ร่วมกับเยาวชนต าบลโคกสง่า  
จ านวน 1 คร้ัง / ป ี

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ส่งเสริมเยาวชน
นักเรียนผู้เป็นอนาคต
ของชาติให้มาร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์แทน
การหมกมุ่นเร่ืองยา
เสพติดและอบายมุข
ต่าง ๆ เนน้เร่ืองความ
เสียสละและความ
สามัคค ี

 ส านักปลัด 

5 โครงการ รักษ์ปุา รักษ์น้ า 
รักแผ่นดิน 

-  เพื่อความร่มร่ืน 
-  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับต าบล
และฟื้นฟสูภาพปุาชุมชน และ เพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  และปลูกตน้ไม้ 
เนื่องในวันส าคัญ   

20,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

สภาพปาุชุมชนมีความ
สมบูรณแ์ละมีพืน้ทีส่ี
เขียวในต าบลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60ต าบลโคก
สง่ามีความร่มร่ืน นา่

 ส านักปลัด 



44 

 

อยู ่
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

1 โครงการจ้างเหมา รถขน
ขยะ 

- เพื่อการขนถ่ายขยะไปก าจัด
อย่างถูกวิธี  
- เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ขยะเกลื่อนตามไร่นา และ
รอบๆ หมู่บ้าน 

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

432,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มีรถขนถ่ายขยะที่ดี
และมีมาตรฐาน 
สามารถลดปัญหาขยะ
ในเขตหมู่บ้าน 

 กองช่าง 

2 โครงการอุดหนุนเทศบาล
เมือง เมืองพล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบนัทึก
ความร่วมมือการด าเนินการ
ก าจัดขยะของเทศบาลเมือง 
เมืองพล 

อุดหนุน เทศบาลเมือง เมืองพล  
จ านวน 1 คร้ัง / ปี (คา่จ้างเหมาใน
การจัดเก็บขยะ มูลฝอย)  

150,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มนี้ าทว่มขัง 

 กองช่าง 

3 โครงการ วางท่อระบาย
น้ า  (สายบ้านโนนพริก) 
หมู่ที่ 7 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
ท่อ ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 143 ท่อน พร้อมบ่อพัก ฝา
ปิดขนาด 0.80 x 0.80 เมตร 
จ านวน 10 บ่อ  151,000 บาท) 

151,000 
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มนี้ าทว่มขัง 

 กองช่าง 

4 โครงการ วางท่อระบาย
น้ า  (สายนายบุญมา  – 
นายต่วน) 
 หมู่ที่ 8 

-  เพื่อการระบายน้ าเสียออก
จากหมู่บ้านในฤดูฝน ไม่
ก่อให้เกิดน้ าขัง  
-  เพื่อให้เป็นชุมชนนา่อยู ่

โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
ท่อ ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร  
จ านวน 35 ท่อน ท่อระบายน้ าผ่า
คร่ึงซีกขนาด 0.30 x 1.00 เมตร 
จ านวน 105 ท่อน 

58,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

เป็นหมู่บ้านสะอาด 
และการระบายน้ า
สะดวกไม่มนี้ าทว่มขัง 

 กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 โครงการต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ต าบลโคกสง่า 

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

เป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆท่ี
ด าเนินการในพ้ืนที่ 
อบต.โคกสง่า ที่มีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

10,000
(อบต.) 

9,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

สนับสนุน งบประมาณ
ในการด าเนินการใน
พ้ืนที่ ต าบลโคกสง่า 
และอประโยชน์สุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลโคกสง่า 
 

 ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า  

-เพ่ือต้อนรับประชาชนผู้มารับ
บริการและมีติดต่องานกับทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสวยงามและน่าอยู่  
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในที่ท าการอบต.
ให้เกิดความสวยงามน่า
อยู่ 

10,000
(อบต.) 

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามน่า
อยู่  

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 โครงการจัดหาวัสดุ โฆษณา, 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
และจัดท าวารสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร อบต. 

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

จัดหาวัสดุ โฆษณา,
เผยแพร่,และ 
ประชาสัมพนัธ์ เช่น 
พู่กัน สี กระดาษ 
โปสเตอร์ รวมทั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  

30,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ได้มีการ จัดหาวัสดุ 
โฆษณา และเผยแพร ่
และอื่นๆ ส าหรับการ
บริหารงานของ อบต. 
เป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
ให้ประชาชนได้รับทราบ
การด าเนินงาน 

 ส านักปลัด 
กอง
การศึกษา 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 โครงการเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสงา่ 

- เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ มีเคร่ืองถ่าย
เอกสารส าหรับไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อสนบัสนุนให้การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

โดยท าการจัดหา เช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร
จ านวน 1 เคร่ือง 

42,000 
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสงา่ มีเคร่ือง
ถ่ายเอกสารส าหรับไว้ใช้
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อสนบัสนุน
ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ทนัต่อ
ความต้องการใช้งาน 
 

 ส านักปลัด 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 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 และอ่ืนๆ  
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 
- อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่   
-ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.โคกสง่า 

 ส านักปลัด 
กอง
การศึกษา 
กองคลัง 
กองช่าง 

6 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอพล  
(อบต.หนองแวงนางเบ้า) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของ อบต. ในภาคระดับ
อ าเภอ 
 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ 1 ครั้ง / ปี 

16,000
(อบต.) 

16,000 ธ.ค. 63 ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของ อบต. 
ในภาคระดับอ าเภอ 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ
อบต.โคกสง่า 

-เพ่ือให้ อบต.โคกสง่า มีแผนที่
แม่บทที่สามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สินได้ 
 - เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล
ที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขต
ต าบลโคกสง่า 
- เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของ
แผนที่แม่บทให้เป็นเขต
(ZONE) เขตย่อย
(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
- เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผนจัดการในพ้ืนที่
ได้อย่างครอบคลุม 

โดยการจัดท าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 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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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

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 

8 โครงการ เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามสายงานที่ปฏิบัติ 
 

จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

100,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 40 

 ส านักปลัด 

9 โครงการ เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่คณะ
ผู้บริหารและ  เสริมสร้างให้
ความรู้ ทักษะแก่สมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบล   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา และการ
บริหารงาน 

จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
- หลักสูตรนายก อบต. 
- หลักสูตรรองนายก 
- หลักสูตรเลขานายก 
อบต. 
- หลักสูตรสมาชิกสภา
ฯ  
จ านวนผู้ได้รับการ
ฝึกอบรม อบต.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 
 

50,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

บุคลากรมีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนให้มี
ขีดความสามารถใน
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 40 

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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 

10 โครงการจ้างเหมาบริการใหไ้ด้มา
ซึ่งบริการ รวมถึงจ้างเหมา
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
รวมถึงจ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการเฉพาะครั้งคราวท่ีมี
ความจ าเป็นเพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีปกต ิ
ของส่วนราชการ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการ  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 

540,000
(อบต.) 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ่ายเป็นค่าบริการให้
ได้มาซึ่งบริการ รวมถึง
จ้างเหมาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่าจ่ายเป็น
ค่าบริการเฉพาะครั้ง
คราวท่ีมีความจ าเป็น
เพื่อเสรมิการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีปกต ิของส่วน
ราชการ 

 ส านักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ของผู้น าชุมชน และ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลัก
ธรรมาภิบาล)  

-  เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-  เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าให้มี
ส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของต าบลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 ผู้น าชุมชน ท้ัง 10 หมู่บ้าน  
ส.อบต., ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
และพนักงานส่วนต าบล และ
หน่วยงานราชการ เช่น 
สถานศึกษา, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ฯลฯ 
จ านวน   65 คน 
 

30,000 
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

บุคลากรของ อบต.ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและผู้น ามี
ความรู้ และเข้าใจถึงการ
ท างานของอบต.  

 ส านักปลดั 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
5. ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ไป 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า  
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกหมู่บ้านและ
ประชาชนต าบล 

30,000
(อบต.) 

19,920 15 – 26  
มี.ค. 64 

ประชาชนและองค์กร
เข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 

2 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชาชน  

  เพ่ือออกพบปะประชาชนให้
ความเข้าใจในงานของ อบต. 
และเพ่ือให้การบริการนอก
สถานที่  

ออกหมู่บ้านเปูาหมาย
จ านวน 10 หมู่บ้าน และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน อบต.  
จ านวน 1 ครั้ง / ป ี

30,000
(อบต.) 

 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

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

 ส านักปลัด 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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.) 

- 
 

ยังไม่ได้
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 

 



    

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
 (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ในห้วง ไตรมาส ที่ 1, 2 (ช่วง เดือน ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) 
ประจ าปงีบประมาณ  2564  

 
 
 

 
 
 

โดย..... 
 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสง่ำ 



    

อ ำเภอพล     จังหวัดขอนแก่น 


