
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  (สำนักปลัด)  โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘326  ต่อ  11  
ที ่  ปจ 71901/    วันที่     31  มีนาคม  ๒๕๖6  
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2566)  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2566) โดยแสดง
รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการและงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้
กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
    จ่าเอก 

(จรินทร์   ออมทรัพย์วัฒนา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

กรรมการและเลขานุการฯ 
 
 
 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

ประธานกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

 
 

 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 
  1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 (7) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ประกอบมาตรา 9 (3) ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการ
กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กำหนด มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ
ท่ัวกัน  
      เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   
จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2565 – 31 มีนาคม 2566)  
 
  2. วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อกำกับ ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
      2. เพื่อให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งจะทำไปใช ้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป   
      3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการ/งาน/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
      4. เพื่อให้โครงการและกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประชำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
บรรลุผล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล   
      5. เพื่อติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณดำเนินการ และนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ได้อย่างครบถ้วน  
 
  3. เป้าหมาย 
      1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีระบุไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
      2. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีระบุไว้แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
  4. วิธกีารดำเนินงาน 
      1. แจ้งทุกหน่วยงาน/กอง และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและนอกแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
      2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินท่ีกำหนด   
      3. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
รายงานผลการกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566           หน้าท่ี 1 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



-2- 
 
 

  5. ระยะเวลาดำเนินการ 
      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        1) รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 
        ๒) รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
 
  6. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป โดย อบต.
โคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566           หน้าท่ี 2 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



ต้ังไว้ ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ต้ังไว้ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ

     1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 5 5 0        1,237,400.00 0        1,237,400.00 -            

     1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 3 1        2,143,000.00             59,000.00        2,084,000.00 2.75

รวม 9 8 1        3,380,400.00            59,000.00        3,321,400.00 1.75

     2.1  แผนงำนกำรศึกษำ 8 5 3           766,500.00           173,385.00           593,115.00 22.62

     2.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 5 4 1           380,000.00               1,050.00           378,950.00 0.28

รวม 13 9 4        1,146,500.00          174,435.00          972,065.00 15.21

     3.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 2 0             30,000.00 0             30,000.00 -            

     3.2  แผนงำนสำธำรณสุข 3 3 0           390,000.00 0           390,000.00 -            

     3.3  แผนงำนงบกลำง 2 1 1           105,000.00             10,000.00             95,000.00 9.52           

     3.4  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 1 0           110,000.00 0           110,000.00 -            

รวม 8 7 1          635,000.00            10,000.00          625,000.00 1.57

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

คิดเป็นร้อยละ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

สรุปรายงานผลการกับติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 3 



ต้ังไว้ ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ต้ังไว้ เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

     4.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 4 4 0           450,000.00 0           450,000.00 -            

รวม 4 4 0          450,000.00 0.00          450,000.00 0.00

รวมท้ังส้ิน 34 28 6        5,611,900.00          243,435.00 5,368,465 4.34

จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

สรุปรายงานผลการกับติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 4 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรขยำยเขตประปำ
ภูมิภำคสำยชลประทำน หมู่ 4

     694,000.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครนำยก ในกำรด ำเนินโครงกำรขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำคนครนำยก ถนนชลประทำน หมู่ 4 ระยะทำงยำว
ประมำณ 1,163 เมตร ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 43 ล ำดับท่ี 30

✓             -   

2 โครงกำรขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำค สำยเต็มพัฒนำ หมู่ 1

     167,400.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัด
นครนำยก ในกำรด ำเนินโครงกำรขยำยเขตประปำส่วน
ภูมิภำค สำยเต็มพัฒนำ หมู่ 1 ระยะทำงยำวประมำณ 282 
เมตร ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 37 ล ำดับท่ี 9

✓             -   

รายงานผลการกับติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ล าดับ ความก้าวหน้าของโครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

โครงการ/กิจกรรม

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 5 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

3 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
พร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำงรำยทำง 
ซอยหลังเพ็ชรธำนี หมู่ 6

     150,000.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำร
ด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำงรำยทำง ซอยหลังเพ็ชรธำนี 
หมู่ 6 จ ำนวน 15 จุด ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 53 ล ำดับท่ี 71

✓             -   

4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงรำยทำง จำกบ้ำนตำณัฐ
ถึงซอยโชคดี หมู่ 3

       56,000.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำร
ติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำงรำยทำง จ ำนวน 14 โคม ซอยโชคดี 
หมู่ท่ี 3 ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 41 ล ำดับท่ี 23

✓             -   

5 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงรำยทำง ถนนประชำ
นิมิตร - ถนนชลประทำน หมู่ 7

     170,000.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำร
ด ำเนินกำรติดต้ังโคมไฟส่องสว่ำงรำยทำง ถนนประชำนิมิตร-
ถนนชลประทำน หมู่ 7 จ ำนวน 17 จุด ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 58 ล ำดับท่ี 88

✓             -   

  1,237,400.00 0 0รวม   5   โครงการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 6 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวท่ีท ำกำร 
อบต.โคกไม้ลำย

      500,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงร้ัวของท่ีท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย ตำมแบบท่ี อบต. ก ำหนด 
ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี 
103 

✓             -   

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
สำยย่ำเจียว หมู่ 2

        59,000.00        59,000.00    จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. สำยย่ำเจียว 
หมู่ 2 ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 24.75 เมตร หนำเฉล่ีย 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 99 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
ตำมสภำพ ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
39 ล ำดับท่ี 17 

✓         100 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยสุขใจ (รอบสระหนองบึง) หมู่
 5

      842,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสุขใจ (รอบ
สระหนองบึง) หมู่ 5 กว้ำงเฉล่ีย 4 เมตร ยำว 350 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำง
เมตร ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
50 ล ำดับท่ี 59 

✓             -   

ความก้าวหน้าของโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรมล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 7 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

4 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2

      742,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินวำงท่อระบำยน้ ำ ซอยเพ็ชรทิม หมู่ 2 
โดยวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด 0.60 เมตร ยำวประมำณ 238 
เมตร พร้อมบ่อพัก ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 39 ล ำดับท่ี 18

✓             -   

  2,143,000.00     59,000.00 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รวม   4   โครงการ

ล าดับ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 8 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำเป็นค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน

           5,200.00 0    จ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี 
อัตรำคนละ 430 บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 2

✓ 0

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำเป็นค่ำเคร่ืองแบบ
นักเรียน

           3,600.00 0    จ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี 
อัตรำคนละ 300 บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 1 

✓ 0

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำเป็นค่ำหนังสือเรียน

           2,400.00 0    จ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี อัตรำคน
ละ 200 บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 3 

✓ 0

ความก้าวหน้าของโครงการล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
2.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 9 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำเป็นค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน

       32,300.00 0    จ่ำยเป็น ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี 
อัตรำคนละ 200 บำท เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 65 ล ำดับท่ี 4

✓ 0

5 โครงกำรขับข่ีปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย

       10,000.00 0    เป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 71 ล ำดับท่ี 11 

✓ 0

6 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำฯ เป็น
ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง

     104,000.00 62,985.00    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ เป็น
ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผ่นดินทอง

✓      60.56 

7 อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองชะอม

     210,000.00 110,400.00    จ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนหนองชะอม เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำท่ี 66 ล ำดับท่ี 9 

✓      52.57 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 10 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

8 อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดท้ำวอู่ทอง

      399,000.00 232,989.00    จ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดท้ำวอู่ทอง เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
66 ล ำดับท่ี 9 

✓       58.39 

     766,500.00 173,385.00

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รวม   8   โครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 11 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรเเข่งขันกีฬำสัมพันธ์
ต่อต้ำนภัยยำเสพติด

      200,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรแข่งขันกีฬำ
สัมพันธ์ต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำชุดกีฬำแข่งขัน เป็นต้น ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 70 ล ำดับท่ี 6 

✓ 0

2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ       100,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำเวที เป็นต้น ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
69 ล ำดับท่ี 1

✓ 0

3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ         30,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรแห่เทียน
พรรษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
เทียน เป็นต้น ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
69 ล ำดับท่ี 3

✓ 0

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม

  งานกีฬาและนันทนาการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 12 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

4 โครงกำรตักบำตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว

        30,000.00          1,050.00    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตักบำตรเฉลิม
พระเกียรติตำมโครงกำรบรรพชำอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกำสต่ำง ๆ  เช่น ค่ำเต็นท์ เก้ำอ้ี น้ ำด่ืม ป้ำย
โครงกำร เป็นต้น ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 
69 ล ำดับท่ี 5 

✓ 3.5

5 งำนประเพณีสงกรำนต์         20,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น 
ค่ำเต็นท์ ค่ำอำหำร เงินรำงวัล เป็นต้น ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 69 ล ำดับท่ี 4 

✓ 0

     380,000.00       1,050.00 

โครงการ/กิจกรรม

รวม   5   โครงการ

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 13 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรจัดเวทีประชำคม
หมู่บ้ำนและจัดท ำแผนพัฒนำ
ต ำบล

        20,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและ
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล/หมู่บ้ำน ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้
ลำย หน้ำ 77 ล ำดับท่ี 2 

✓ 0

2 โครงกำรท้องถ่ินร่วมใจใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

        10,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถ่ินร่วมใจใส่
ใจส่ิงแวดล้อมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 72 ล ำดับท่ี 1 

✓ 0

       30,000.00 0

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รวม   2   โครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 14 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำและยำคุมก ำเนิด
ส ำหรับสุนัขและแมว

      100,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรคุมก ำเนิดสุนัขและแมว เช่น วัคซีน
และเวชภัณฑ์ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 76 
ล ำดับท่ี 7

✓ 0

2 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน
เพ่ือพัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน

      150,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ อสม. เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ี
พัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ฯลฯ ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 75 ล ำดับท่ี 2

✓ 0

3 เงินอุดหนุนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

      140,000.00 0    จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ละ 20,000 บำท 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำท่ี 75 ล ำดับท่ี 3 

✓ 0

     430,000.00 0

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

4.4 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
โครงการ/กิจกรรม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รวม   3   โครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 15 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์         30,000.00       10,000.00    จ่ำยเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำ
กำรวินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดท้ิง 
ขำดผู้อุปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้
อย่ำงเพียงพอ 

✓ 33.33

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

        75,000.00 0    จ่ำยสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้
ลำย หน้ำท่ี 79 ล ำดับท่ี 5

✓ 0

     925,000.00 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

รวม   2   โครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ
3.3 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 16 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรฝึกอบรมทบทวนพัฒนำ
ศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้กับเจ้ำหน้ำท่ี อป
พร.ผู้น ำชุมชน

        60,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำ
เบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำลงทะเบียน ฯลฯ ตำมปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566-2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย 
หน้ำ 80 ล ำดับท่ี 2 

✓ 0

2 โครงกำรสมำชิก อปพร.ร่วม
ปฏิบัติงำนต้ังจุดบริกำรและจุด
ตรวจภำยในต ำบลเน่ืองใน
เทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ ฯลฯ

        50,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน เพ่ือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น ค่ำ
จัดหำเต็นท์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้
ลำย หน้ำ 80 ล ำดับท่ี 4 

✓ 0

  1,110,000.00 0

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ/กิจกรรม

รวม   2   โครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 17 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

1 โครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน
นอกสถำนท่ีให้แก่ ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต.พนักงำนส่วน
ต ำบลและผู้น ำชุมชน ตัวแทน
กลุ่มต่ำง ๆ

      250,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี
ให้แก่ผู้บริหำรฯ สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และ
ผู้น ำชุมชนตัวแทนกลุ่มต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกไม้ลำย เช่น ค่ำเช่ำท่ีพักค่ำพำหนะ ฯลฯ ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 3

✓ 0

2 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ 
พนักงำนส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน 
และเยำวชน ต ำบลโคกไม้ลำย

        20,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และ
ผู้น ำชุมชนและเยำวชนของ อบต.โคกไม้ลำย เช่น ค่ำอำหำร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) ของ อบต.โคกไม้ลำย หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 2

✓ 0

3 โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะ
ให้กับผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.
 และพนักงำนส่วนต ำบล

        80,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ 
เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย เช่น ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำ
พำหนะ ค่ำอำหำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้ำ 83 ล ำดับท่ี 1 

✓ 0

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ/กิจกรรม

  งานบริหารท่ัวไป

ล าดับ งบประมาณ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 18 



ต้ังไว้ การเบิกจ่าย ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว

4 ค่ำจัดท ำแผนท่ีภำษี       100,000.00 0    จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โปรแกรมแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) 
เช่น ค่ำส ำรวจภำคสนำม ส ำรวจข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินท่ีตก
หล่น ฯลฯ ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของ อบต.โคกไม้ลำย หน้ำท่ี 85 ล ำดับท่ี 4

✓ 0

     450,000.00 0

  งานบริหารงานคลัง

รวม   4   โครงการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้าของโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ

รำยงำนผลกำรกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ .ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2565 - 31 มีนำคม 2566) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกไม้ลำย หน้าท่ี 19 



 
  7. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2565 – เดือนมีนาคม 2566) 
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – 
เดือนมีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมสนับสนุน และการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี และท่ีสำคัญอย่างยิ่ง
คือ จากประชาชนในตำบลโคกไม้ลาย จนทำให้โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและใกล้เคียง ซึ่งได้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณในคำแนะนำและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ท่ีร่วมกันพัฒนาตำบลโคกไม้
ลายให้มีความเจริญในทุกด้านให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 
      7.1 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนา ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 2. ด้านภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลมีลักษณะแหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม แต่
ฤดูแล้งมีภัยแล้งทำให้ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 

 3. การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบงบประมาณ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
กล้าดำเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีความเสี่ยงต่อการตรวจสอบ 

 4. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การปริหารส่วนตำบลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย 

 5. งบประมาณจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตาม
ภารกิจ 

 6. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน
อาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

 7. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร อาจมีการการขาดแคลนน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 

 8. ขาดการจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
และควรเพิ่มการตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
    7.2 ข้อเสนอแนะ 

   ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดย
กำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
โดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด 
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 
 
 
 
รายงานผลการกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566         หน้าท่ี 21 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



 
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีโอกาสในการพัฒนา  เนื่องจากมีการ
ประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิดร่วมทำ 
ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดสรรให้กับ
หมู่บ้าน  

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีมากขึ้นตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และ
การจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพใน
การทำงานมากขึ้น 

4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี และไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้มี
ความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

5. มีวัดสำคัญเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตำบล เช่น วัดป่ามะไฟ วัดท้าวอู่ทอง 

6. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึงประถมศึกษา และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

7. นำข้อมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

8. มีองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีพร้อมให้การสนับสนุน
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการทำงานเอื้อให้เกิดการพัฒนา 

9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีชุมชนท่ีเข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน รวมถึงมีนโยบายเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

10. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย  
11. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายท่ีชัดเจน คลอบคลุม

อำนาจหน้าท่ีตามภารกิจ และสามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 
12. มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับ

หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น รวมถึงคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
13. จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในตำบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติภายใต้กรอบกฎหมาย 
และเป็นไปตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ 

 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566         หน้าท่ี 22 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 


